
Evaluering af gymnasieforløbet 2014-17 

 

 

Evaluering af gymnasieforløbet 2014-17 

Om undersøgelsen 
Alle 3.g-elever har i maj 2017 haft mulighed for at besvare et elektronisk spørgeskema. Der er 425 

respondenter svarende til 93 %, så svarfrekvensen er tilfredsstillende. 

Undersøgelsesresultater 
Årets studenterårgang tegner generelt gennem svarene i spørgeskemaundersøgelsen et særdeles 

positivt billede af gymnasieforløbet 2014-17. Eksempler på hovedresultater: 

 Elevernes samlede vurdering af gymnasieforløbet er meget positiv, idet 81 % er tilfredse eller 

meget tilfredse. Figuren herunder viser, at andelen af eleverne fra årgang 2017, der svarer meget 

tilfreds eller tilfreds er på niveau med de senere årgange. 

 

 

 Langt de fleste elever (92 %) angiver, at det faglige udbytte er stort/meget stort og at det faglige 

niveau er højt/meget højt (79 %).  

 

 Langt de fleste af eleverne angiver, at studieretningen har levet op til forventningerne. Der er 

nemlig 88 % af eleverne, der er enige i udsagnet ’Min studieretning har levet op til mine 

forventninger’, hvilket svarer til niveauet de senere år.  

 

 

0 20 40 60 80 100

Tilfreds eller meget tilfreds

Hverken utilfreds eller tilfreds

Utilfreds eller meget utilfreds

Hvor tilfreds har du samlet været med dit gymnasieforløb?

2009-12

2010-13

2011-14

2012-15

2013-16

2014-17



Evaluering af gymnasieforløbet 2014-17 

 

 

 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. 
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Elevcitater 
Det bedste ved gymnasiet er, at der er plads til alle. Til de som scorer 12-taller hver gang og til de 

som ikke gør, plads til dem som forstår tingene med det samme, og de som ikke gør. Derudover er 

der mange gode sociale aktiviteter, hvilket er med til at skabe en tryghed på skolen såsom: musical, 

frivillig idræt, fester osv. Dette kunne ikke have ladet sig gøre uden studiemodulet … Det bedste ved 

gym er selvfølgelig også, at man får lov til at møde en masse jævnaldrende unge, som alle er meget 

imødekommende og glade. Vi forlader derfor SG med nye venner og mange gode oplevelser i 

bagagen. 

Lærernes engagement i deres fag og jargonen mellem lærer og elev, klassekammerater og venner 

man har lært at kende fra andre linjer. Derudover at man føler man er blevet et dannet menneske. 
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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 2017 det hyppigste tema, der bliver fremført. Dog er der en positiv udvikling i forhold til 

sidste år, bl.a. når det gælder lærernes fælles forståelse af faget, tydeliggørelse af de faglige mål 

og oplevelsen af et sammenhængende forløb. 

 

 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, og mange 
elever oplever, at der ofte i forbindelse med gruppearbejde er elever, der ikke bidrager, og som 
slipper af sted med det. 
 

 
 
 

/Brian Krog Christensen, juni 2017 

 


