
Konklusioner fra ETU på skoleniveau 2019 
 

Overordnet konklusion 

 

• Hvis vores målestok er landsgennemsnittet, så er der ikke trivselsproblemer. SG ligger over 

landsgennemsnittet på alle parametre. Fokus bør derfor mere være på vedligeholdelse end 

nye tiltag. Fx er klasserelationerne allerede i 1.g på et højt niveau – og højere end 

landsgennemsnittet. 

 

 

Andre konklusioner 

 

• Arbejdspresset er det område, hvor vi scorer lavest. Fx angiver 56% af eleverne, at de meget 

tit eller tit er presset pga. karakterer. 12% føler, at de meget tit er presset i skolen. 

Spørgsmålet er, om arbejdspresset er et problem, en fordel, en motivation eller en naturlig del 

af en gymnasial uddannelse? 

• Ift. arbejdspres viser det sig, at det stiger over de tre år. 1.g’erne er forholdsvist mindst 

presset, og 3.g’erne forholdsvist mest pressede 

 

• Elevernes motivation og indsats falder over de tre år. 1.g’erne er mest motiverede, 2.g’erne 

mindre og 3.g’erne mindst. Om forskellen er signifikant, kan dog ikke afgøres 

 

• Det tyder på, at fagligt niveau har indflydelse på trivslen. Det kan ikke afgøres, om forskellen er 

signifikant, og desuden kan der rejses spørgsmål om kausaliteten. Fx om det er elevernes 

svage faglige niveau, der bevirker, at deres motivation og indsats er dårligere. Eller om det er 

pga. deres manglende motivation og indsats, at de er fagligt svage 

 
• Det tyder på, at køn har indflydelse på trivslen. Det kan ikke afgøres, om forskellen er 

signifikant. Fx ligger mænds selvvurderet performance over kvinders. Hvorfor kønnet spiller en 

rolle ved vi ikke ud fra denne undersøgelse. 

 
 



 

Konklusioner fra undervisningsmiljøvurderingen 

 

• Ca. ¼ finder, at der burde ske ændringer med indeklima generelt. 41% oplever mindre 

problemer. Samlet set anser kun ca. 1/3 området som værende i orden 

 

• Lidt under halvdelen oplever undervisningslokalerne som uinspirerende 

 

• Knap halvdelen oplever at bibliotek/studiecenter er et område med mindre problemer eller 

forhold der burde ændres 

 

 

/Morten Munk 


