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Om undersøgelsen 
Alle 3.g-elever har i maj 2016 haft mulighed for at besvare et elektronisk spørgeskema. Der er 453 

respondenter svarende til 96 %, så svarfrekvensen er særdeles tilfredsstillende. 

Undersøgelsesresultater 
Årets studenterårgang tegner generelt gennem svarene i spørgeskemaundersøgelsen et særdeles 

positivt billede af gymnasieforløbet 2013-16. Eksempler på hovedresultater: 

 Elevernes samlede vurdering af gymnasieforløbet er meget positiv, idet 84 % er tilfredse eller 

meget tilfredse. Figuren herunder viser, at andelen af eleverne fra årgang 2016, der svarer 

meget tilfreds eller tilfreds er på niveau med årgangene 2011-14 og lidt højere end årgang 

2015.  Det er positivt, at fra 2015 til 2016 er andelen, der svarer utilfreds eller meget utilfreds,  

faldet fra 9 % til 5 %. 

 

 

 Langt de fleste elever (80 %) angiver, at det faglige udbytte er stort/meget stort og at det 

faglige niveau er højt/meget højt (79 %).  
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 Langt de fleste af eleverne angiver, at studieretningen har levet op til forventningerne. Der er 

nemlig 87 % af eleverne, der er enige i udsagnet ’Min studieretning har levet op til mine 

forventninger’, hvilket svarer til niveauet de senere år.  

 

 Figuren herunder viser elevernes svar, når de bliver bedt om at angive, hvad der har været det 

bedste ved det samlede gymnasieforløb. En meget stor andel af eleverne peger på fællesskabet 

og det sociale miljø, studieture og ekskursioner, den personlige udvikling og lærerne. 

  

 
  Elevcitater 

Jeg synes, at det bedste ved gymnasiet har været at jeg har fået en stor ny faglig viden, men 

samtidig også har været i et miljø, hvor det sociale liv og det almene velvære har været prioriteret 

højt. Det har været vildt godt at gå på et gymnasium, hvor der er trygge og rolige rammer, og der 

er god stemning mellem alle eleverne. Det tror jeg også giver eleverne mere overskud fagligt, da 

der er sådan en udpræget afslappethed over for hinanden på skolen. 

De mange ekstra muligheder der tilbydes, såsom et meget aktiv elevråd, Master Class, ultimate 

hold, lektiegrupper mm. Lærerne er alle meget engagerede i deres fag, samt det sociale miljø er 

ekstraordinært! Det plads til alle forskelligheder. 
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Udfordringerne 
Evalueringen peger naturligvis også på områder, der kan forbedres:  

 Når man beder eleverne pege på områder, der kan forbedres, er almen studieforberedelse (AT) 

også i 2016 det hyppigste tema, der bliver fremført. Andelen af elever, der oplever AT som et 

sammenhængende forløb er heldigvis voksende, men eleverne oplever fx stadig, at der ikke er 

en fælles forståelse af AT blandt lærerne. Reformen indebærer en afskaffelse af AT, men 

centrale elementer fra AT skal videreføres i en ny kontekst – nemlig studieretningsprojektet og 

det mundtlige forsvar heraf. 

 

 Koordineringen af de skriftlige afleveringer kan ifølge eleverne forbedres, og opgaver må gerne 
blive stillet i god tid og blive tilbageleveret lidt hurtigere.  
 

 Eleverne er positive i vurderingen af gruppearbejde. Godt 20 % af de skriftlige afleveringer er i 
form af gruppeafleveringer, hvilket er et omfang eleverne finder passende. Men eleverne 
vurderer, at de lærer mindre af gruppeafleveringer end af individuelle afleveringer. 
 

 
 
 

/Brian Krog Christensen, juni 2016 

 


