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Opsummering 

Overordnet vurderer eleverne de gymnasiale uddannelser højt. Af de 7 undersøgte ho-

vedområder: egen motivation, socialt miljø, elevtrivsel, lærerne, organiseringen, det fy-

siske miljø og undervisningen vurderes alle over middel på en skala fra 0 til 100, hvor 

100 er bedst. 

 

De samlede resultater viser, at eleverne gennemsnitligt vurderer deres egen motivation i 

top med 82 point ud af 100, mens det sociale miljø, elevtrivsel og lærerne alle får en 

score over 70. Samtidig er der for alle de undersøgte områder underspørgsmål, der får 

høje vurderinger. Generelt vurderer eleverne elevtrivslen på htx og stx højest.  

 

  2014 

1. Egen motivation 83 

2. Socialt miljø 76 

3. Elevtrivsel 74 

4. Lærerne 72 

5. Organisering 69 

6. Fysisk miljø 68 

7. Undervisning 64 

 

Som i alle undersøgelser er der områder, hvor der er plads til forbedringer. I forhold til 

hovedområderne bør det primære fokusområde være undervisningen, hvor der især bør 

være øget fokus på selve læringen, tilbagemeldinger og elevinddragelse.  

 

Undersøgelsen viser, at elevernes gennemsnitlige vurdering af elevtrivslen på stx og htx 

generelt er højere end elevernes vurdering af toårigt hf.   

 

Undersøgelsen viser desuden, at uddannelsesfremmede elever og elever der har overve-

jet at droppe ud af uddannelsen, vurderer hovedområderne lavere; især elevtrivslen vur-

deres markant lavere end hos de øvrige elever. Samtidig vurderer de elever, der mener 

de fagligt er dårligst, deres egen motivation væsentlig lavere end de øvrige elever.   

 

Ser man på udviklingen de seneste år, ses en samlet stigning i fire at områderne – un-

dervisningen, det sociale miljø, det fysiske miljø og elevernes egen motivation. Dog er 

dette primært på grund af et dyk i tre af vurderingerne i 2013. Disse dyk er mest tydeli-

ge i svarene fra hf- og stx-eleverne.    

 

Generelt er det vigtigt, at man på den enkelte skole vurderer, hvordan man kontinuerligt 

øger elevernes trivsel. Ved at se på de generelle tendenser i den samlede undersøgelse 

for 2014 kunne en mulig inspiration for skolerne være følgende overordnede områder: 

 

Der kan være behov for initiativer gennem bl.a. efteruddannelse inden for undervisnin-

gen og elevernes læring, herunder: 

 Fokus på elevinddragelse/elevindflydelse ved bl.a. at anvende forskellige undervis-

ningsevalueringer mv. mere aktivt og synligt. 
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 Fokus på fagdidaktikken. 

 Fokus på didaktiske og pædagogiske værktøjer, der sikrer mere variation i undervis-

ningen. 

 Fokus på evaluering/tilbagemelding til eleverne. 

 

Der kan være behov for tiltag, der kan motivere eleverne yderligere, herunder: 

 Behov for klare og tydelige krav. 

 Behov for konsekvens over for fravær.  

 Behov for at skabe forståelse og respekt mellem elever/kursister, herunder også ska-

be bånd mellem eleverne fra forskellige klasser/hold. 

 Behov for at skabe arbejdsro. 

 

Der er generelt behov for at have yderligere fokus på  

 Informationer om undervisningen, herunder aflysninger, ændringer og nyt skema. 

 Lydhørhed overfor eleverne i forhold til undervisningsevaluering, indflydelse på 

undervisningen og indflydelse generelt.  

 

 

Analyse af de samlede elevtrivselsundersøgelser for 2014 

Indledning 

Der er et krav om at gymnasieskolerne minimum en gang hver tredje år udarbejder en 

undersøgelse af elevers trivsel – trivsel forstås i denne sammenhæng bredt – eleverne 

bliver således spurgt ind til mange elementer herunder bl.a. undervisningen, lærerne og 

det fysiske miljø. GL har igen i år fået data fra Ennova, der er den største leverandør at 

undersøgelser til gymnasieuddannelserne. Der kan være stort udsving i antallet af elever 

på den enkelte uddannelse, netop på grund af det treårige krav. Samtidig bruger en del 

skoler en anden udbyder end Ennova. Ennova har dog leveret svar fra 43.300 deltagere 

fordelt relativt mellem årgange. Et så stort antal respondenter gør, at analysen må be-

tragtes som valid for sektoren og den enkelte gymnasiale uddannelse.  

 

Tabel 1 – Antal respondenter 2014 

2-årigt hf -VUC 3.600 

2-årigt hf - gymnasiet 2.300 

Stx 25.400 

Hhx 4.300 

Htx 7.700 

I alt 43.300 

 

 

GL’s rapport er et gennemsnitligt og overordnet indblik i de væsentligste pointer fra un-

dersøgelserne for 2014. En elevtrivselsundersøgelse er tænkt som et lokalt redskab, der 

kan anvendes til at give lærere og ledere et indblik i elevernes trivsel. Det er så op til 

skolen at vurdere, hvad de mener, der evt. skal handles på og hvordan. Derfor viser 

denne rapport kun de overordnede tendenser.   
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I rapporten undersøger vi også udviklingen af elevernes svar for perioden 2010-2014. 

Vi kan desværre ikke gå længere tilbage da vores tidligere opgørelser ikke kan sammen-

lignes med opgørelserne fra Ennova. Når man ser på udviklingen over tid, skal man dog 

være opmærksom på at eleverne, der svarer på undersøgelsen i de forskellige år, ikke er 

de samme, da de kun går henholdsvis to og tre år på uddannelserne. 

 

Rapportens analyse er bygget op omkring en 100-punkt-skala med 100 som højeste sco-

re og 0 som den dårligste.  Man skal være opmærksom på, at grundet afrunding mv. vil 

ikke alle synlige ændringer i vurderingerne være signifikante.   

 

Analysen er fokuseret omkring de syv hovedområder: 

 
1. Egen motivation 

2. Socialt miljø 

3. Elevtrivsel 

4. Lærerne 

5. Organisering 

6. Fysisk miljø 

7. Undervisning 

 

Under hvert hovedområde er en række vurderinger/spørgsmål, der hver vægtes forskel-

ligt i forhold til det samlede resultat for hvert enkelt hovedområde. En del af under-

spørgsmålene er inddelt i 4 kategorier (helt uenig, delvist uenig, delvist enig og helt 

enig), som herefter beregnet til 100-punkt-skalaen. Resten af underspørgsmålene er op-

gjort som en vurdering fra 1-10 og ligeledes omregnet til 100-skalaen for at svarene kan 

sammenlignes.  

 

Datagrundlaget gør det desuden muligt at opdele elevernes vurderinger på uddannelses-

typer, forældrenes uddannelsesbaggrund, egen faglig vurdering, frafaldsovervejelser 

mv.   

Overordnet om hovedområderne 

Overordnet vurderer eleverne hovedområderne mellem 64 og 83 point i 2014. Ser man 

på vurderingerne for de foregående år, er der ikke store udsving inden for de enkelte 

hovedområder. Ser man ift. 2013 er vurderingen af undervisningen steget med 1 point – 

mens den er faldet med omkring to point, hvis året sammenlignes med 2010. Undervis-

ningen er det hovedområde eleverne vurderer lavest. 

 

Eleverne vurderer deres egen motivation højest med en score på 83 i 2014. Vurderingen 

er steget fra 2013 til 2014.    

 

Tabel 2 – Hovedområder         

  2010 2011 2012 2013 2014 

 Egen motivation 82 82 82 81 83 

 Socialt miljø 77 76 77 74 76 
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Elevtrivsel 73 74 74 74 74 

Undervisere 71 72 72 72 72 

 Organisering 65 68 67 69 69 

Fysisk miljø 65 68 69 67 68 

 Undervisning 66 65 65 63 64 

 

Tallene for 2014 viser, som tallene for de foregående år, at eleverne vurderer deres egen 

motivation, det sociale miljø og elevtrivslen højest. Ser man på elevernes egen motiva-

tion, så giver 8 ud af 10 elever en score mellem 75 og 100, mens knap 3 ud af 200 giver 

den under 25.  

 

Den laveste vurdering på 64 point giver eleverne til undervisningen. Bag gennemsnits-

tallet er der dog stadig kun godt 1 ud af 100 elever, der vurderer den mellem 0 og 25, 

mens hver fjerde (1 ud af 4 elever) når en score mellem 75-100.   

 

13,3 pct. af eleverne i 2014 har overvejet at droppe ud i løbet af året. Det er lidt lavere 

end i 2012 hvor 14,1 pct. af eleverne havde samme overvejelser. Andelen af elever, der 

har overvejet at droppe ud, er størst på hf med 18 pct. og mindst på stx med 12 pct. For 

stx og htx er tallet steget fra 2013 til 2014 med omkring 1 pct. point, mens den er steget 

med 1,5 pct. point for hf. Hhx er på samme niveau. 

 

  Hf Hhx Htx Stx Samlet 

Overvejet at droppe ud 18% 11% 15% 12% 13% 

Ikke overvejet at droppe ud 82% 89% 85% 88% 87% 

 

Ser man på elevvurderingerne af hovedområderne ud fra, om de har overvejet at droppe 

ud, er der en signifikant forskel på alle områderne. Vurderingerne er væsentligt lavere – 

mindst 7 point – for de elever, der har overvejet at droppe ud. Størst er forskellen på 

vurderingen af elevtrivsel med 15 point. Det betyder, at elevtrivslen er tre pladser læn-

gere nede for eleverne, der har overvejet at droppe ud. Denne tendens ses også for de fo-

regående år.  

 

 

Tabel 2a – Vurdering fordelt på frafaldsovervejelser  

 I alt Overvejet at 
droppe ud 

Ikke overvejet at 
droppe ud 

Egen motivation 83 76 84 

Socialt miljø 76 64 78 

 Elevtrivsel 74 61 76 

Undervisere 72 65 73 

 Organisering 69 62 70 

Fysisk miljø 68 62 69 

Undervisning 64 56 66 
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Ser vi på elevvurderingen af hovedområderne afhængig af om elevernes forældre har en 

videregående uddannelse eller en afgangseksamen fra folkeskolen/grundskolen som hø-

jeste uddannelsesbaggrund, er der en forskel. Forskellen er på mellem 1 og 5 point. 

Størst forskel er der på vurderingen af det sociale miljø samt elevtrivsel, og ikke, som 

man ellers kunne forvente, på undervisningen. Her er forskellen mindst med omkring et 

point. Alle hovedområder vurderes lavest af uddannelsesfremmede elever. Dog giver 

det kun en forskydning i vurderingen ikke en ændring rækkefølgen af vurderingen.  

 

 

Tabel 2b – Vurdering fordelt på forældreuddannelse   

  2014 Grundskole/ 
Folkeskole 

Videregående 
uddannelse 

 Egen motivation 83 81 84 

 Socialt miljø 76 73 77 

 Elevtrivsel 74 71 76 

Undervisere 72 70 73 

Organisering 69 68 70 

 Fysisk miljø 68 67 70 

Undervisning 64 64 65 

 

 

Eleverne er som baggrundsvariabel også blevet spurgt til deres egen vurdering af deres 

eget faglige niveau. Der er 15 pct. elever, der mener, at de er blandt de bedste, og knap 

32 pct., der mener, at mange er bedre end dem. I 2013 var der 2 pct. point færre, der 

vurderede, at der var mange, der var bedre end dem.  Ser vi på de to gruppers vurderin-

ger af de 7 hovedområder, er alle vurderinger højest for de elever, der vurderer sig selv 

som de bedste. Det er særligt vurderingen af deres egen motivation, der er forskel på. 

De bedste elever vurderer den til 87, og de dårligste til 79. Herudover er der også en 

forskel på 6 point på vurderingen af undervisningen. 

 

Tabel 2c – Vurdering fordelt på faglig vurdering   

  Samlet Jeg er en af 
de bedste 

Der er mange der 
er bedre end mig 

5. Egen motivation 83 87 79 

3. Socialt miljø 76 76 73 

6. Elevtrivsel 74 75 71 

1. Undervisere 72 74 70 

7. Organisering 69 69 67 

4. Fysisk miljø 68 69 67 

2. Undervisning 64 67 61 

 

 

For at sige noget mere konkret om elevernes gennemsnitlige vurderingerne af hovedom-

råderne, er det nødvendigt at se på områdernes underliggende spørgsmål. De følgende 
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afsnit indeholder en mere dybtgående analyse af fremkomsten af de enkelte hovedom-

råder samt forskelle på uddannelsestyper.  

Elevernes vurdering af deres egen motivation 

Elevernes vurdering af deres egen motivation er det hovedområde, der har fået den hø-

jeste score i hele perioden. I 2014 blev den vurderet til 83. Ser man på forskellen mel-

lem de gymnasiale uddannelser, er der en relativ stor spredning i vurderingen afhængig 

af den valgte uddannelse. Højeste vurdering af motivation findes hos eleverne på stx og 

hhx med 84 point. Vurderingen er lavest hos hf og htx med en vurdering på 81 point. 

Der er sket en væsentlig ændring fra 2013 til 2014 – både for den gennemsnitlige vurde-

ring der er steget med to point, men også for uddannelsestyperne hf og stx. Generelt har 

vurderingerne ikke været højere end 2014 for den målte periode.   

 

Umiddelbart er der ikke en logisk forklaring på stigningen. Tværtimod kan det undre, da 

der i samme periode har været en konstant stigning i gymnasiefrekvensen.  

 
Tabel 3 – Vurdering af egen motivation 

  2010 2011 2012 2013 2014 

 2-årigt hf 79 79 79 76 81 

Hhx 82 82 84 84 84 

Htx 79 81 81 82 81 

Stx 83 83 83 81 84 

Samlet 82 82 82 81 83 

 

 

Der findes otte underliggende vurderinger, som ligger til grund for den overordnede 

egen motivation. Der er stor variation i de underliggende vurderinger. Lavest er egen 

indsats, motivationen til at lære nyt og hvorvidt man er med til at skabe arbejdsro. Hø-

jest vurderes overholdelse af aftaler, at komme til tiden, aflevere opgaver til tiden og re-

levant undervisningsmateriale med til timerne. Alle parametrene er steget fra 2013 til 

2014 undtagen de lavest vurderede - motivation til at lære nyt og egen indsats i under-

visningen – hvilke er vigtige forudsætninger for læring. 

 
Tabel 4 – Underliggende vurderinger af egen motivation 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 90 90 90 88 91 

Jeg kommer til tiden 88 88 88 86 89 

Jeg afleverer mine opgaver til tiden 86 86 86 85 88 

Jeg har relevant undervisningsmateriale med 83 82 82 80 82 

Jeg er med til at skabe arbejdsro 71 72 72 70 73 

Din motivation til at lære nyt 71 72 71 71 71 

Din egen indsats i undervisningen 64 65 65 65 65 
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Elevernes vurdering af det sociale miljø 

Eleverne vurderer det sociale miljø som anden højest med 76 point. Der er stor forskel 

mellem de gymnasiale uddannelser. Lavest vurderes miljøet på hf og hhx med 72 point, 

mens eleverne på stx og htx vurderer det med 5 point højere.    

 

Hf-elevernes vurdering af det sociale miljø er dog steget væsentligt fra 2013 med 68 til 

2014 med 72 point. Stx-elevernes vurdering er også steget i perioden. For begge uddan-

nelser gælder dog at niveauet var særligt lavt i 2013 i forhold til de øvrige opgjorte år.   

  

 

 

 

 
 

 

 Tabel 5 – Vurdering af det sociale miljø                      

    2010 2011 2012 2013 2014 

2-årigt hf 73 73 73 68 72 

Hhx 74 73 72 73 72 

Htx 75 77 77 77 77 

Stx  79 79 78 74 77 

Samlet 77 76 77 74 76 

 

 

De bagvedliggende vurderinger af det sociale miljø viser, at eleverne vurderer tryghe-

den i klassen og skolen som et rart sted at være med støtte fra medkursister og -elever 

højt. Begge vurderes med over 80 point. Lavest af de bagvedliggende spørgsmål vurde-

rer eleverne forståelsen og respekten for hinanden og kontakten med elever fra andre 

hold/klasser med 64 – den er faldet over perioden startende med 68 i 2010.  

 

Tabel 6 – Underliggende vurderinger af det 
sociale miljø            

2010 2011 2012 2013 2014 

Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 85 85 84 80 83 

Skolen er et rart sted at være 81 81 81 77 80 

Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klasse-
kammerater/medkursister 

80 79 79 76 78 

Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os 
godt tilpas da vi startede på uddannelsen 

76 76 76 75 78 

Skolen laver gode arrangementer fx fester, 
café, frivillig idræt eller andet uden for sko-
letiden 

76 74 75 73 74 

Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 72 73 73 72 71 

Skolens sociale miljø 72 72 72 72 71 

Stemningen i min klasse/på mit hold er 
præget af forståelse og respekt for hinan-

69 69 70 69 71 
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den 

Jeg har god kontakt med elever/kursister fra 
andre klasser/hold 

68 67 66 64 64 

 

Elevernes vurdering af elevtrivsel 

Eleverne vurderer elevtrivslen på skolerne tredje højest i 2014 med en score på 74, sva-

rende til en score på gennemsnitlig 74 ud af 100 mulige. Også inden for dette hovedom-

råde er der spredning i vurderingen mellem de gymnasiale uddannelser. Højest er vurde-

ringen blandt elever på stx, hvor den ligger på 75, mens vurderingen ligger 7 point lave-

re på det 2-årige hf.   

 

Ser vi på udviklingen over tid, svinger vurderingen af hf fra år til år. Det kunne være af-

hængigt af, hvilke skoler der måler hvornår. Samtidig er htx-elevernes vurdering af 

elevtrivslen faldet med 3 point fra 2013 til 2014. Men den er dog stadig over niveauet 

fra 2010.    

 

Tabel 7 – Vurdering af elevtrivsel 

    2010 2011 2012 2013 2014 

2-årigt hf 68 71 69 71 68 

Hhx 72 72 71 72 72 

Htx 70 72 73 75 72 

Stx  75 76 76 75 76 

Samlet 73 74 74 74 74 

 

Den overordnede elevtrivsel dækkes af de tre nedenstående spørgsmål omkring skolen 

og uddannelsen. Det, af de tre udsagn, der vurderes højest af eleverne, er, i hvilken grad 

de ville anbefale skolen til andre. Denne ligger på 78, mens de to øvrige spørgsmål – 

skolen som helhed og om uddannelsen har levet op til forventningerne – ligger på 72. 

 

Tabel 8 – Underliggende vurderinger af elevtrivsel     

    2010 2011 2012 2013 2014 

Hvordan vurderer du skolen som helhed? 70 72 72 73 72 

I hvilken grad har uddannelsen levet op til 
dine forventninger? 

72 72 72 72 72 

I hvilken grad vil du anbefale skolen til an-
dre? 

77 79 78 79 78 

 

Ser man på ændringerne over tid, er elevernes vurdering af skolen som helhed er der 

kun mindre udsving. Fra 2013 til 2014 er der dog sket et fald på 0,7 point i forhold til 

vurderingen af skolen som helhed og om eleverne vil anbefale skolen til andre. 
 

Spørgsmålet, om hvordan eleverne vurderer skolen som helhed, vil rumme mange ele-

menter fra og vurderinger af de øvrige hovedområder. Ser man isoleret på det spørgsmål 
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fordelt på uddannelse, vurderer eleverne på stx skolen højest med en score på 74. Kursi-

sterne på 2-årigt hf vurderer deres kursus/VUC lavest med 65. Igen ses udsving for hf 

hvert andet år, i 2013 var vurderingen 69, mens den var faldet i 2014 til 65. Htx er faldet 

fra 73 til 71, hvilket dog er højere end 2010.  

 

Tabel 8a – Samlet vurdering af skolen     

    2010 2011 2012 2013 2014 

2-årigt hf 65 68 66 69 65 

Hhx 68 69 68 68 69 

Htx 67 70 71 73 71 

Stx 72 74 74 74 74 

I alt 70 72 72 73 72 

 
 

Ser man på elevvurderingerne bag tallet i 2014, giver knap 9 ud af 10 elever skolen en 

samlet vurdering over middel. 7 ud af 1000 elever giver skolen en af de to laveste vur-

deringer ud af 10 mulige, og næsten 1 ud af 4 giver de to højeste vurderinger.  

Elevernes vurdering af lærerne 

Eleverne vurderede lærerne fjerde højest med en gennemsnitlig score på 72. Den samle-

de vurdering af lærerne fordelt på uddannelser viser en forskel på tre point mellem den 

højeste og laveste vurdering. Det er en mindre forskel end for de fleste andre hovedom-

råder. Htx-eleverne og stx-eleverne vurderer deres lærere højest med 73 ud af 100. 

 

Ser man på ændringen i vurderingen over tid, er hf-kursisterne, stx-eleverne og htx-

eleverne blevet mere tilfredse med deres lærere fra 2010 til 2014.  

 

 

 

 

 

Tabel 9 – Vurdering af lærerne fordelt på ud-
dannelse 

    

    2010 2011 2012 2013 2014 

2-årigt hf 68 71 70 70 71 

Hhx  71 71 70 70 70 

Htx 70 72 73 74 73 

Stx 71 73 72 73 73 

Samlet 71 72 72 72 72 

 

Den samlede vurdering af lærerne er fremkommet på baggrund af 12 underliggende 

spørgsmål/vurderinger. Siden undersøgelsen i 2012 er to nye spørgsmål kommet til, et 

spørgsmål er udgået og et spørgsmål er blevet opdelt. Sammenligner man 2014 med 

2010-2012 er der mindre ændringer i vurderingerne. De to underspørgsmål, der scorer 

lavest, er også de to, der er steget mest i perioden. Lærens tilbagemeldinger er vurderet 
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2 point højere, mens lærerens evne til at formidle stoffet er steget med 3 point siden 

2010. Derimod er spørgsmålet der normalt scorer højest nemlig det omkring at lærerne 

er godt forberedte faldet med 1 pct. point i perioden. Vurderingerne for 2013 ligger flere 

steder under.  

 

Tabel 10 – Underliggende vurderinger af lærerne                                  

2010 2011 2012 2013 2014 

Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemel-
dinger på mine præsentationer og min arbejds-
indsats 61 61 61 60 63 

Lærernes/undervisernes evne til at formidle 
stoffet 64 65 66 66 67 

Lærerne/underviserne er gode til at samarbej-
de om undervisningen       66 68 

Lærerne/underviserne kommer til tiden 73 72 73 72 73 

Lærerne/underviserne anvender opdaterede 
materialer       70 73 

Lærernes/undervisernes engagement i under-
visningen 

   
74 74 

 Lærerne/underviserne giver plads til humor i 
undervisningen 72 72 73 72 74 

Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 75 76 76 76 76 

Lærerne/underviserne overholder aftaler 80 78 80 75 80 

Lærerne/underviserne inddrager IT og elektro-
niske medier i undervisningen 

   
76 80 

Lærerne/underviserne er godt forberedte 82 82 82 78 81 

Lærerne/underviserne virker opdaterede på 
deres fag       77 82 

 
 

Man kan på tabel 10a og 10b nedenfor se elevernes konkrete vurdering af udsagnene om 

lærerne for 2014 fordelt i procent. Opgørelserne er på henholdsvis en 10-skala, hvor 10 

er bedst i tabel 10a, og en opdeling på helt enig, delvist enig, delvist uenig og helt uenig 

i 10b. 

  

10.a 
Elevernes vurdering af …. 10-trins skala 

(i pct.) Dårligst 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Bedst 

  1 10 

... lærernes/undervisernes 
faglige dygtighed?  

                    

0% 0% 1% 2% 5% 8% 19% 31% 23% 11% 

... lærernes/undervisernes 
engagement i undervisnin-
gen?  

                    

0% 0% 1% 2% 6% 9% 21% 29% 21% 11% 

... lærernes/undervisernes                     
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evne til at formidle stof-
fet?  

0% 1% 2% 4% 9% 15% 26% 25% 12% 4% 

 

 

Eleverne vurderer generelt lærerens faglige dygtighed og engagement højt. 9 ud af 10 

elever vurderer disse egenskaber over middel. Samtidig vurderer henholdsvis 34 og 32 

pct. af eleverne dem til 9 og 10.  

 

Ser vi på spørgsmålet, om lærernes evne til at formidle stoffet, ses det, at der stadig er 

84 pct. af eleverne, der vurderer formidlingen til over middel, og 16 pct. vurderer det 

med 9 eller 10.  

 

10.b – Hvor enig/uenig er eleverne i følgende: Helt Delvis 
uenig 

Delvis 
enig 

Helt 

(i pct.) uenig Enig 

 Lærerne/underviserne virker opdaterede på deres fag 1% 5% 43% 51% 

 Lærerne/underviserne inddrager IT og elektroniske me-
dier i undervisningen 

1% 8% 41% 50% 

Lærerne/underviserne er godt forberedte? 1% 3% 46% 49% 

Lærerne/underviserne overholder aftaler 1% 6% 46% 47% 

Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervis-
ningen 

3% 11% 48% 39% 

Lærerne/underviserne anvender opdaterede materialer 1% 11% 53% 34% 

 Lærerne/underviserne kommer til tiden 2% 12% 53% 34% 

 Lærerne/underviserne er gode til at samarbejde om un-
dervisningen 

3% 16% 53% 28% 

Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på 
mine præsentationer og min arbejdsindsats 

4% 23% 50% 22% 

 

Af tabel 10. b. ses resten af underspørgsmålene. Generelt ligger svarene højt. Dog er der 

en der skiller sig ud, og det er tilbagemeldingerne, hvor 4 pct. er helt uenige i at læreren 

ofte giver tilbagemeldinger, og 23 som er delvist uenige. I forhold til lærernes forbere-

delse er der kun 4 pct., der er uenige, eller delvist uenige i, at lærerne er godt forberedt.   

Elevernes vurdering af skolens organisering 

Elevernes vurdering af skolernes organisering har fået den tredje laveste vurdering ud af 

de 7 hovedområder. Ser man på forskellen på vurderinger fordelt på uddannelsestyper 

ligger stx højest med 70 efterfulgt af htx, hhx og hf. Der er 5 point forskel på uddannel-

sestyperne.  

 

Ser man på vurderingerne i den undersøgte periode, har elevvurderingerne for alle ud-

dannelsestyperne være meget svingende.  

 

Tabel 11 – Vurdering af skolens organisering 

    2010 2011 2012 2013 2014 
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2-årigt hf 61 66 64 67 65 

Hhx 64 68 63 66 67 

Htx 61 67 67 69 68 

Stx 67 69 68 69 70 

Samlet 65 68 67 69 69 

 

De underliggende vurderinger af skolens organisering svinger fra faktor 56 til 70. Ele-

verne vurderer skolen som værende konsekvent over for useriøse elever lavest af de un-

derliggende udsagn. Derimod vurderer de studievejledningen, og muligheden for selv at 

kunne finde informationer om uddannelsen, højest med en score på henholdsvis 70 og 

60. Igen svinger vurderingerne meget over tid.  

 

Tabel 12 – Underliggende vurderinger af skolens organise-
ring 

  

    2010 2011 2012 2013 2014 

 Uddannelsens studievejledning 63 69 68 70 70 

Jeg kan selv finde de informationer 
om uddannelsen jeg har brug for 

69 67 68 66 69 

Jeg får god information om aflysninger 
og ændringer af undervisningen 

65 65 67 65 68 

Uddannelsens studieadministration  66 67 66 68 68 

Uddannelsens ledelse 67 68 66 68 68 

Ledelsen på uddannelsen tager forslag 
fra eleverne/kursisterne seriøst 

56 64 64 63 65 

Når der kommer nyt skema, får jeg 
det at vide i god tid 

65 62 63 60 62 

Skolen er konsekvent overfor useriøse 
elever/kursister 

  54 56 55 56 

Elevernes vurdering af det fysiske miljø 

Det fysiske miljø blev vurderet til en 6. plads ud af de 7 hovedområder. Ser vi på vurde-

ringerne fordelt på de gymnasiale uddannelser, er der en markant forskel. Vurderingen 

er højest for stx-eleverne med 71. Eleverne på htx vurderer det fysiske miljø til 67, hhx-

eleverne til 64, mens kursisterne på hf vurderer det til 62.   

 

Den samlede vurdering har ændret sig en del over tid. Ser man siden sidste år er der sket 

en mindre stigning for hhx og hf, mens den er faldet på htx og steget væsentligt på stx. 

   

Tabel 13 – Vurderingen af det fysiske miljø     

  2010 2011 2012 2013 2014 

2-årigt hf 60 64 64 61 62 

Hhx 65 68 67 63 64 

Htx  63 68 67 68 67 
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Stx  66 70 71 67 71 

Samlet 65 68 69 67 68 

 

 

Af tabel 14 fremgår de underliggende vurderinger af det fysiske miljø. Her ses det, at 

det er på vurderingen af skolens vedligeholdelse og rengøring, fremgangen primært har 

været. Vurderingen af indretningen og udseendet af skolen har ikke ændret sig voldsomt 

– begge dele er endda faldet siden 2010.  

 

Tabel 14 – Underliggende vurderinger af det fysiske miljø       

  2010 2011 2012 2013 2014 

Skolens fysiske undervisningsforhold  69 67 67 66 67 

Skolens vedligeholdelse og rengøring 63 71 73 70 73 

Skolens indretning og udseende 67 67 67 64 65 

 

Elevernes vurdering af undervisningen 

Undervisningen er blevet placeret som nummer 7 ud af de 7 hovedområder og hermed 

det, der er vurderet dårligst af eleverne. Vurderingen er dog stadig over middel. Ser vi 

på elevernes vurdering af undervisningen fordelt på uddannelser, er der en forskel på 

knap 3 point. Hermed er vurderingen også den med den mindste spredning i forhold til 

uddannelsestype. Eleverne på htx vurderer undervisningen højest med 66, mens stx og 

hhx ligger på 64 og hf-kursisterne vurderer den til 63.  

 

Ser man på elevvurderingerne over tid fordelt på uddannelser, er der mindre udsving 

uden klare tendenser. Vurderingen lå dog lavere i 2013 for både hf og stx. Htx har ligget 

stabilt på vurderingen 66 fra 2011 og frem.   

 

 

 

 

Tabel 15 – Vurdering af undervisningen   

    2010 2011 2012 2013 2014 

2-årigt hf 64 64 64 61 63 

Hhx 67 66 65 64 64 

Htx 64 66 66 66 66 

Stx 66 65 66 63 64 

Samlet 66 65 65 63 64 

 
 

Ser vi på de underliggende vurderinger, er der stor variation. Eleverne oplever i højere 

grad, at de ikke har indflydelse på undervisningen. Den er faldet fra 61 til 56 i perioden. 

Højest ligger vurderingen af anvendelsen af læringsplatform i undervisningen, at under-

visningen forbereder eleverne til at læse videre samt generelt den undervisning eleven 

modtager. Især brugen af læringsplatforme i undervisningen er steget væsentligt i perio-
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den. Herudover er der sket en stigning i den oplevede arbejdsro i undervisningen fra 52 i 

2010 til 61 i 2014. 

 

 

Tabel 16 – Underliggende vurdering af under-
visning 

    

    2010 2011 2012 2013 2014 

Vi bruger skolens læringsplatform i 
forbindelse med undervisningen 

72 74 76 75 79 

Undervisningen forbereder mig til at 
læse videre 

72 71 71 69 72 

Den undervisning du modtager 71 72 72 71 72 

Jeg lærer noget nyt hver dag på min 
uddannelse 

68 67 67 65 68 

Jeg oplever sammenhæng mellem fa-
gene i min uddannelse 

70 70 69 65 67 

Der er arbejdsro i undervisningen 52 53 55 58 61 

Variationen i de undervisningsformer 
du modtager 

58 60 60 59 60 

Vi drøfter resultaterne af undervis-
ningsevalueringer i klassen/på holdet 

57 56 57 56 57 

Vi har indflydelse på undervisningen 61 58 59 57 56 

 

 

Af tabel 16a og 16b ses elevernes konkrete vurdering af udsagnene om undervisningen 

for 2014, opdelt i procent. Opgørelserne er på henholdsvis en 10- skala, hvor 10 er bedst 

i tabel 16a, og en opdeling på helt enig, delvist enig, delvist uenig og helt uenig i 16b. 

 

 

16a – Elevernes vurdering af 
(i pct.) 
 

10-trins skala 

Dårligst 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bedst 
10 

... den undervisning du modtager?  
 

0% 0% 1% 2% 6% 10% 27% 35% 15% 3% 

... variationen i de undervisnings- 
former, du modtager?  

1% 2% 5% 8% 14% 19% 24% 17% 7% 3% 

 

Eleverne vurderer undervisningen højt. 9 ud af 10 elever vurderer undervisningen over 

middel, og 18 pct. vurderer den til 9 eller 10, og meget få giver den 1 eller 2. Billedet er 

lidt anderledes for elevernes vurdering af undervisningsformerne – der også scorer 3. 

lavest samlet. Her er det 7 ud af 10 der vurderer variationen som over middel, mens 1 

ud af 10 giver den 9 eller 10.  
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Ser man på de sidste af de underliggende spørgsmål i tabel 16b, så er 85 pct. af eleverne 

enige i, at undervisningen forbereder dem til at læse videre, og 82 pct. enige i, at der er 

sammenhæng mellem fagene.  

 

I modsætning til dette er der 6 pct. af eleverne, der er helt uenige i, at der er arbejdsro i 

klassen, på trods af at vurderingen er blevet væsentligt højere i år end før.  

 
16b – Hvor enig/uenig er eleverne i følgende: 
(i pct.) 

Helt 
uenig 

Delvis 
uenig 

Delvis 
enig 

Helt 
Enig 

Undervisningen forbereder mig til at læse videre  2% 13% 52% 33% 

Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min 
uddannelse  

2% 16% 61% 21% 

Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse  3% 18% 52% 27% 

Jeg har indflydelse på undervisningen  5% 32% 52% 11% 

Der er arbejdsro i undervisningen  6% 23% 51% 19% 

 

De samlede hovedområder fordelt på uddannelsestype 

Hele vejen gennem analysen af hovedområder er der foretaget en opdeling af resultatet 

på uddannelsestyper. I tabel 17 nedenfor gives et samlet overblik over resultaterne for 

elevvurderingerne for hver af de gymnasiale uddannelser. Heraf fremgår det at eleverne 

på stx har højeste vurderinger i 5 ud af de 7 områder. Htx scorer højest i 3 ud af de 7, 

hhx i 2 ud af de 7. Hf ligger ikke øverst på nogle af områderne, men lavest på 5.  

 

Tabel 17 – Hovedområder fordelt på uddannelser 
2014 

    

    2-årigt hf       Hhx      Htx          Stx I alt 

1. Egen motivation 81 84 81 84 83 

2. Socialt miljø 72 72 77 77 76 

3. Elevtrivsel 68 72 72 76 74 

4. Lærerne 71 70 73 73 72 

5. Organisering 65 72 70 70 69 

6. Fysisk miljø 62 60 65 71 68 

7. Undervisning 63 64 66 64 64 

 

Anbefaling 

Generelt er det vigtigt, at det er den enkelte skole, der vurderer, hvad de vil prioritere 

ift. deres elevtilfredshedsundersøgelse og sætter lokale mål og indsatsområder herun-

der også for kompetenceudvikling mv. Ved at se på de generelle tendenser i den sam-

lede undersøgelse for 2014 kunne en mulig inspiration for skolerne være følgende 

overordnede områder: 

 

Der kan være behov for initiativer gennem bl.a. efteruddannelse inden for undervisnin-

gen og elevernes læring, herunder: 
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 Fokus på elevinddragelse/elevindflydelse ved bl.a. at anvende forskellige undervis-

ningsevalueringer mv. mere aktivt og synligt. 

 Fokus på fagdidaktikken. 

 Fokus på didaktiske og pædagogiske værktøjer, der sikrer mere variation i undervis-

ningen. 

 Fokus på evaluering/tilbagemelding til eleverne. 

 

Der kan være behov for tiltag, der kan motivere eleverne yderligere, herunder: 

 Behov for klare og tydelige krav. 

 Behov for konsekvens over for fravær.  

 Behov for at skabe forståelse og respekt mellem elever/kursister, herunder også ska-

be bånd mellem eleverne fra forskellige klasser/hold. 

 Behov for at skabe arbejdsro. 

 

Der er generelt behov for at have yderligere fokus på  

 Informationer om undervisningen, herunder aflysninger, ændringer og nyt skema. 

 Lydhørhed overfor eleverne i forhold til undervisningsevaluering, indflydelse på 

undervisningen og indflydelse generelt.  

 


