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Elevtrivselsundersøgelse 2016 
 

Læsevejledning 
ETU16 bliver sammenlignet med ETU13. Spørgsmålene er de samme.  

Hvis tallene ikke bliver 100 % skyldes de manglende tal – spørgsmål som ikke er besvaret 

Besvarelsedata 
Antal elever: 645 

Besvarelser: 566 

Besvarelsesprocent: 88 % 

I forhold til ETU13, er det et fald på lidt over 9 %. 

Begrundelse for manglende 12 % - sygdom hos enkelte lærere, hvor der skulle have været fælles 

besvarelse. 

Besvarelsesprocent pr årgang 

 1.g 2.g 3.g 1.hf 2.hf 

Antal besvarede 157 157 162 48 41 

Antal pr årgang 195 170 179 55 46 

Besvarelses % 80,5 92 90,5 87 89 

 

Besvarelserne er fordelt på 58 % kvinder og 40 % mænd, hvilket stemmer overens med skolens fordeling af 

køn. Dette er tæt på samme procentfordeling som i 2013. Desuden er der 19 % af vores elever, som har 

skiftet klasse eller kommet sent ind i klassen. Det kan give lave svarprocenter for 1.g og 1.hf, hvis eleverne 

først er kommet ind lige før spørgeundersøgelsen kom ind. 

Konklusion 

Besvarelsesprocenten er høj nok på alle 5 årgange, at undersøgelsen er valid, da alle årgange og køn er 

repræsenteret med en høj svarprocent. 

Erhvervsarbejde 
49 % af eleverne har ikke haft erhvervsarbejde inden for den sidste uge 

25 % har arbejdet op til 7 timer 

17,5 % mellem 8 – 14 timer 

6,5 % har arbejdet 15 eller flere timer på en uge. 

Konklusion 

Der er et fald i antallet af arbejdstimer hos eleverne, men mest i gruppen af over 15 timer på en uge. Der er 

et fald på 41 % på elever som arbejder mere end 15 timer i sidste uge.  
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Elevtrivsel 
Elevtrivsel generelt i 2016 er et gennemsnit af de tre spørgsmål: 

Hvordan vurderer du HTG som helhed? 

I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 

I hvilken grad vil du anbefale HTG til andre? 

68,4  

Dette er en stigning på små 4 % fra ETU13, som var på 66.  

Vi nærmer os landgennemsnittet fra 2015 på 78, hvilket også er en stigning på 4 %.  

Konklusion 

HTG’s elevtrivsel er steget med 4 % som er lig den generelle stigning på landsplan (2015). Vi ligger dog 

stadig 12 % under landsgennemsnittet. 

 

Droppe ud af skolen 
14,8 har seriøst tænkt på at droppe ud af skolen 12 % i 2015. Det er en stigning på 23 %. 

Konklusion 

HTG har fået henvist flere elever end før.  

Det er måske ikke meget i procentpoint 2,8, men er reelt en stigning på 23 %. Det skal vi være 

opmærksomme på. Andre gymnasier ligger omkring de 12 %, meget få ligger over. Vi skal følge denne 

stigning, og se om det er en generel tendens.  

Fejlkilde er, at ETU 13 blev foretaget i foråret. 

Mobning 
Dette emne blev der ikke spurgt ind til i ETU13. 

Af andre elever: 

90 % er ikke blevet mobbet inden for de sidste 3 måneder. 

5,8 % er blevet mobbet inden for de sidste 3 måneder, deraf 1,4 % flere gange om ugen. 

 

Af lærerne: 

93,2 % er ikke blevet mobbet inden for de sidste 3 måneder. 

1,9 % et par gange om måneden  

0,7 % flere gange ugentligt 

Konklusion 

Hvis vi ser på tallene på landsplan er der omkring 10 % der bliver mobbet. Vi ligger rimelig lavt. Det er dog 

stadig for meget.  
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Planen er, at udarbejde en anti-mobbepolitik, gøre den synlig for eleverne gennem skolerådet, desuden vil 

der fortsat være vægt på sociale arrangementer. Mobbeofrene vil blive opfordret til at gå til teamlærer 

eller kontoret, således de kan få hjælp til at få mobningen stoppet. 

En nyere forståelse af mobning er en fællesskabskultur. Man skaber et fællesskab, ved at holde andre ude. 

Derfor vil det være fornuftigt at se på klassernes sociale miljø og fællesskaber i stedet for at fokusere alene 

på mobber og mobbeofferrelationen. Helle Rabæk Hansen. 

 

Elevens indsats i skolen 
74,8 % synes de er blandt de bedste  

22 % synes der er mange der er bedre end dem  

 

82,8 % vurdere deres indsats som hverken god eller dårlig (fra 5 – 8 ude af 10) 

67,3 % vurdere deres motivation til at være i top (fra 7 – 10) 

87,9 % mener de har relevant undervisningsmateriale med 

86,8 % mener de kommer til tiden 

89,1 % mener de afleverer til tiden 

91,6 % mener de overholder aftaler med lærerne 

83 % mener de hjælper til at skabe ro i klassen 

 

39,2 % har pjækket inden for den sidste måned. 

 

Forberedelse og afleveringer 

Hvor meget tid bruger eleverne på forberedelse og afleveringer pr uge 

0,9 % bruger 0 timer 

43,4 % bruger op til 7 timer 

37,3 5 bruger op til 14 timer 

6 % bruger op til 21 timer 

0,7 bruger mere end 21 timer  

 

Vurdering af HTG 
Vi har fået lavet to undersøgelser inden for 14 dage om samme emner. HTG’s elever vurderer generelt 

skolen dårlige end elever på andre gymnasier. 

 

29 % af eleverne har et positivt image af HTG  

30 % af eleverne har et neutralt image om HTG 

32 % af eleverne har et negativt image om HTG 

Pigerne synes generelt bedre om HTG end drengene. Aspergerne har generelt et dårlige image af HTG end 

resten af eleverne. 
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Forventningsopfyldelse af uddannelsen 

20,9 % overvejende ikke fået forventningerne opfyldt 

76,8 % har overvejende fået forventningerne opfyldt 

Anbefale HTG 

58,8 % vil anbefale HTG til andre 

12,8 vil ikke anbefale HTG til andre 

HTG sociale miljø 

18,6 % vurderer skolens sociale miljø negativt 

50,7 % vurderer skolens sociale miljø positivt 

Klassens sammenholdt 

20,2 % vurderer klassens sammenhold negativt 

58 % vurderer klassens sammenholdt negativt 

HTG fysiske forhold 

16,8 % vurderer de fysiske forhold negativt 

62 % vurderer de fysiske forhold positivt. 

HTG rengøring 

16 % vurderer rengøringen negativt 

60 % vurderer rengøringen positivt 

 

Undervisningen 

Lærernes faglige dygtighed 

3,9 vurderer lærernes faglighed negativt 

81 % vurderer lærernes faglighed positivt 

Lærernes engagement 

3,5 % vurderer lærernes engagement negativt 

82,3 % vurderer lærernes engagement positivt 

 

Lærernes formidling 

6,5 % vurderer lærernes formidling negativ 

70,2 % vurderer lærernes formidling positivt 

Lærerens forberedelse 

2,8 % vurderer ikke, at lærerne er forberedte 

92 % vurderer at lærerne er forberedte 

Lærernes faglige opdatering 

6,5 % vurderer ikke, at lærerne er opdaterede på deres fag 
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91 % vurderer, at lærerne er opdaterede på deres fag 

 

 

Lærerens brug af IT 

12,1 % er delvis uenige eller uenige i, at lærerene inddrager IT og elektroniske medier 

85,5 % er enige i, at lærerne inddrager IT og elektroniske medier 

Der bruges Lectio og Google Drev 

5,1 % mener det sker sjældent eller aldrig 

92,1 % mener det sker ofte eller altid 

Skolens IT udstyr virker 

29,6 % mener det sker sjældent eller aldrig 

67,2 % mener det sker ofte eller altid 

Lærerne giver feedback 

26,8 % er ikke enige i, at lærerne giver tilbagemeldinger på præstationer og arbejdsindsats 

70,2 % er delvis enige eller enige i, at lærerne giver tilbagemeldinger på præstationer og arbejdsindsats 

Drøftes undervisningsevalueringen 

43,3 % mener at det er sjældent eller aldrig, at undervisningsevalueringen drøftes 

52,7 % mener at der er ofte eller altid, at undervisningsevalueringen drøftes 

Lærerne overholder aftaler 

8,1 % er ikke enige i, at lærerne overholder aftaler 

89,2 er delvis enige eller enige i, at lærerne overholder aftaler 

Lærerne kommer til tiden 

15,8 % er ikke enige i, at lærerne kommer til tiden 

81,4 % er delvis enige eller enige i, at lærerne kommer til tiden 

Er der plads til humor i undervisningen 

17,2 er ikke enige i, at der er plads til humor i undervisningen 

79,9 % er delvis enige eller enige i, at der er plads til humor i undervisningen 

Lærerne samarbejder om undervisningen 

16,1 % er delvis uenige eller uenige i, at lærerne samarbejder om undervisningen 

81,5 % er enige i, at lærerne samarbejder om undervisningen 

Sværhedsgraden på undervisningen 

37 % mener der er svært 

69,9 % mener der er passende eller for let  

Overordnet vurdering af undervisningen på HTG 

4,4 % vurderer undervisningen overvejende negativt 

73,5 % vurderer undervisningen overvejende positivt 
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Overordnet vurdering af variationen af undervisningen 

12,6 % vurderer variationen overvejende negativt 

53,2 % vurderer variationen overvejende positivt 

Sammenhæng mellem fagene 

20,3 % er delvis uenige eller uenige i, at der er sammenhæng mellem fagene 

75,8 % er delvis enige eller enige i, at der er sammenhæng mellem fagene 

Koordinering af opgaver 

36,3 % mener det er sjældent eller aldrig, at lærerne koordinerer opgaveafleveringen 

60,1 % mener at det er ofte eller altid, at lærerne koordinere opgaveafleveringen 

Eleverne har indflydelse på undervisningen 

29,9 % er delvis uenige eller uenige i, at de har indflydelse på undervisningen 

67,6 % er delvis enige eller enige i, at de har indflydelse på undervisningen 

 Eleven lærer noget nyt hver dag 

21 % er delvis uenige eller uenige i, at de har lært noget nyt hver dag 

75,5 % er delvis enige eller uenige i, at de har lært noget nyt hver dag 

Ro i undervisningen 

31,7 % er delvis uenige eller uenige i, at der er tilstrækkelig ro i undervisningen 

65,9 % er delvis enige eller uenige i, at der er tilstrækkelig ro i undervisningen 

Undervisningen forbereder mig til at tage en videregående uddannelse 

20,4 % er delvis uenige eller uenige i, at undervisningen forbereder dem  

76,3 % er delvis enige eller enige i, at undervisningen forbereder dem 

 

Det sociale miljø 

Skolen er et rart sted at være 

13 % er delvis uenige eller uenige i, at HTG er et rart sted at være 

83,7 % er delvis enige eller enige i, at HTG er et rart sted at være  

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

13,1 % er delvis uenige eller uenige i det 

83,7 % er delvis enige eller enige i det 

Jeg føler mig tryg i min klasse 

10,6 % er delvis uenige eller uenige i det 

82,9 % er delvis enige eller uenige i det 

Klassen er præget af forståelse og respekt for hinanden 

20,2 % er delvis uenige eller uenige i det 

76 % er delvis enige eller enige i det 
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Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater 

14 % er delvis uenige eller uenige 

82,4 % er delvis enige eller enige 

 

Skolen laver gode arrangementer uden for undervisningen 

36,3 % er delvis uenige eller uenige 

60,1 % er delvis enige eller enige  

Jeg har god kontakt til elever fra andre klasser 

28,2 % er delvis uenige eller uenige 

67,3 % er delvis enige eller enige 

 

Fysisk miljø 

Pladsforhold 

10 % mener der burde være mere plads 

86,5 % mener det er et mindre problem eller i orden 

Stole og borde  

24,9 % mener det burde ændre 

71,1 % mener det er et mindre problem eller i orden 

Lysforhold 

4,4 % mener det burde ændres 

92 % mener det er et mindre problem eller i orden 

Indeklima 

34,3 % mener det burde ændres 

61,8 % mener der er et mindre problem eller i orden 

Laboratorium 

3,2 % mener det burde ændres 

92,7 % mener det er et mindre problem eller i orden. Her er det 81,1 % der mener det er i orden. 

Gruppearbejde 

11,7 % mener det burde ændres 

84,3 % mener det er et mindre problem eller i orden 

Bibliotek 

5,3 % mener det burde ændres 

89,3 % mener det er et mindre problem eller i orden 
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Ledelse og vejledning 

Ledelsen 

5,6 % vurderer den overvejende negativt 

67.8 5 vurderer den overvejende positivt 

Studieadministration 

5,7 % vurderer den overvejende negativt 

65,9 % vurderer den overvejende positivt 

Studievejledningen 

4,0 % vurderer den overvejende negativt 

74,9 % vurderer den overvejende positivt 

Informationer om HF/STX 

16 % er delvis uenig eller uenig i, at de kan finde al information om HF/STX selv 

79,8 % er delvis enige eller enige i, at de kan finde al information om HF/STX selv 

Information om ændringer og aflysninger 

15,4 % er delvis uenige eller uenige i, at de får god information om aflysninger og ændringer 

81,3 % er delvis enige eller enige i, at de får god information om aflysninger og ændringer 

Skolen er konsekvent over for useriøse elever 

28,9 % er delvis uenige eller uenige om, at skolen er konsekvent over for useriøse elever 

64,1 % er delvis enige eller enige om, at skolen er konsekvent over for useriøse elever 


