
Elevtrivselsmåling Thisted Gymnasium 2019 
 

Trivselsmålingen er en national spørgeskemaundersøgelse, som bruges til at undersøge, hvordan elever i 

gymnasiale uddannelser oplever deres trivsel på deres uddannelsessted. Målingen supplerer dermed det 

eksisterende arbejde med elevtrivsel, som allerede i dag finder sted på de gymnasiale institutioner. 

Trivselsmålingen undersøger ikke elevernes generelle trivsel, men deres uddannelsestrivsel. Målingen er 

vigtig for at give et billede af, hvordan eleverne på landsplan trives på den enkelte afdeling samt på 

institutionen som helhed. Resultaterne kan bruges til at forbedre trivslen på institutionerne. 

Trivsel er afgørende for den enkelte elevs velbefindende og er tæt koblet til udvikling og læring. Elevers 

trivsel påvirkes af mange forhold, blandt andet hjemmemiljøet, fritidsinteresser og institutionens 

undervisningsmiljø. Det er vigtigt at fremhæve, at den nationale trivselsmåling har fokus på elevernes 

trivsel på deres uddannelsessted. Trivselsmålingen indeholder 51 spørgsmål, som måler elevernes trivsel 

fordelt på fem indikatorer (Hele spørgerammen kan ses på følgende link 

file:///C:/Users/bh/Dropbox/Gymnasium/Ledelse/ETU/ETU%202019/181031-Spoergeramme-til-

trivselsmaaling-paa-gym-udd.pdf ):  

 Indikator: Faglig individuel trivsel 

o ’Faglig individuel trivsel’ bygger på 14 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes 

oplevelse af deres faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne. Indikatoren 

måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den mindste trivsel og 5 er den største. 

 Indikator: Social trivsel 

o ’Social trivsel’ består af 12 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af 

deres tilhørsforhold til skolen, af klassen og af fællesskabet samt tryghed og mobning. 

Indikatoren måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den mindste trivsel og 5 er den største. 

 Indikator: Læringsmiljø 

o ’Læringsmiljø’ består af 8 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af 

motivation, medbestemmelse og lærernes hjælp og støtte. Indikatoren måles på en skala 

fra 1 til 5, hvor 1 er den mindste vurdering og 5 er den største. 

 Indikator: Pres og bekymring 

o ’Pres og bekymring’ indeholder 5 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse 

af pres og bekymringer i forhold til skolearbejdet. Indikatoren måles på en skala fra 1 til 5, 

hvor 1 er den største grad af pres og bekymring og 5 er den mindste. 

 Indikator: Mobning 

o ’Mobning’ indeholder 6 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler elevernes oplevelse af, om de 

er blevet udsat for uønsket fysisk eller psykisk opmærksomhed, digital mobning mm. 

Indikatoren måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 angiver den højeste grad af mobning og 5 er 

den mindste. 
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Resultatet af elevtrivselsmåling på Thisted Gymnasium 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2019

Uddannelse Stx og hf

Indikatorsvar Indikator

Faglig individuel trivsel Læringsmiljø Mobning Pres og bekymringer Social trivsel

Samlet 2019 3,6 3,3 4,8 2,7 4,2

Samlet 2018 3,8 3,5 4,8 2,6 4,1


