
Elevtrivsel Gymnasier og VUC'er 2018

Sankt Annæ Gymnasium Svarprocent: 62% (411 besvarelser ud af 661 mulige)



Benchmarkresultater fra ETU
'En grim skole med et godt fællesskab (både lærer og elever imellem)

Elevcitat



Proces

• December 2018 ETU gennemføres
• 13/3 Fremlæggelse for elevrådsgruppe. 
• 14/3 Fremlæggelse på torsdagsmøder
• 26/3 Elevrådsgruppe mødes med andre gymnasier og drøfter 

resultater
• ¼ : møde med elevrådsgruppe
• April: fremlæggelse for hele elevrådet
• 30/4 PR-møde fremlæggelse af fokuspunkter for næste år



Spørgsmålene

• Opdeles i forskellige overemner
• Elevtrivsel
• Egen motivation
• Social trivsel
• Faglig udvikling
• Undervisningen
• Forældreindflydelse
• Klassen
• Elevkontakt
• Lærerne
• Opgaver
• personlige



Benchmark med andre gymnasier

• Elevtrivsel
• Egen motivation
• Social trivsel
• Faglig udvikling
• Forældreindflydelse
• Klassen





Spørgsmål til elevtrivsel

• Jeg er glad for at gå i skole





Spørgsmål til egen motivation

• Jeg deltager aktivt i timerne
• Jeg bliver ved med at arbejde, indtil tingene er klaret
• Jeg er forberedt til timerne
• Jeg kan lide at kende til og lære nye ting
• Jeg laver mit skolearbejde, fordi jeg er interesseret i det
• Jeg afleverer mine opgaver til tiden
• Jeg har svært ved at komme i gang med opgaver
• Jeg er motiveret for undervisningen
• Jeg forbliver rolig i pressede situationer





Spørgsmål til social trivsel

• Jeg føler at jeg hører til på min skole
• Jeg ville ønske, jeg gik på en anden skole
• Jeg har det dårligt i skolen
• Der er gode muligheder på skolen for at få støtte og vejledning, hvis 

jeg har det svært





Spørgsmål til faglig udvikling

• Jeg klarer mig godt fagligt i skolen
• Jeg gør gode fremskridt i skolen





Spørgsmål til forældreindflydelse

• Mine forældre viser interesse for det, jeg gør i skolen
• Mine forældre opmuntrer mig til skolearbejde





Spørgsmål til klassen

• Jeg kommer godt ud af det med mine klassekammerater
• Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for 

hinanden
• Jeg støtter og hjælper mine klassekammerater
• Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater
• Når jeg ikke kan finde ud af en bestemt ting i skolen, tør jeg godt sige 

det i klassen
• Er du glad for din klasse
• I min klasse er det godt at være aktiv i timerne



Undervisningen
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Undervisningen Jeg har indflydelse på undervisningen Lærerne sørger for, at elevernes ideer 
bliver brugt i undervisningen

Undervisningen motiverer mig til at 
lære nyt
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Undervisningen
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Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg 
hurtigt koncentrere mig igen

Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil i 
skolen?

Jeg er god til at arbejde sammen med andre
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Lærerne
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Lærerne Jeg får tilbagemeldinger fra 
lærerne, som jeg kan bruge til 

at blive bedre i fagene

Lærerne giver faglig hjælp, 
når jeg har brug for det

Lærerne respekterer mig Lærerne koordinerer 
tidspunkter for 

opgaveafleveringer
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Opgaver
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Opgaver Hvis noget er svært for mig i 
undervisningen, kan jeg selv gøre 

noget for at komme videre

Hvor tit kan du klare det, du sætter 
dig for?

Hvor tit kan du finde en løsning på 
problemer, bare du prøver hårdt nok?
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