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Grundforløbsevaluering skoleåret 2022-23 
Webtilgængeliggjort udgave. Evalueringen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse og er 

primært kvantitativ. Vi gengiver alle resultater som tekst (i punktform), og derfor kan alle de 

indsatte tabeller opfattes som værende illustrative. 
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1 Introduktion inklusiv svarprocent 
Følgende er en opsamling på grundforløbsevalueringen i skoleåret 2022-23. I evalueringen har vi 

spurgt 1.g-eleverne til følgende; 

- Introforløbet 

- Overgang fra grundskole/efterskole til gymnasiet 

- Introduktion til studieretningerne 

- Overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb 

1.1 Svarprocent 
Godt 2/3 har besvaret spørgeskemaet. 

 292 elever fik spørgeskemaet tilsendt 
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 204 bevarede 

 89 ikke besvarede 

 

Tabel 1: Svarprocent 

 

 

2 Introforløbet 
Her har vi bedt eleverne om at tage stilling til, om de forskellige aktiviteter i introforløbet har 

bidraget til en god start på CG 

2.1 Hvordan følte du dig modtaget den første dag? 
 Det var en rigtig god dag: 49,0 % 

 Det var en okay dag: 45,6% 

 Det var ikke så god en dag: 5,4% 

 Ubesvaret: 0,0% 

 

Tabel 2: Hvordan følte du dig modtaget den første dag? 

2.2 Hvor stor betydning har TK’erne haft for din start på CG?  
 Stor betydning: 10,3% 
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 Nogen betydning: 67.6% 

 Ingen betydning: 22,1% 

 Ubesvaret: 0,0% 

 

Tabel 3: Hvor stor betydning har TK’erne haft for din start på CG? 

Det er (måske) lidt bemærkelsesværdigt at godt 1/5 af eleverne svarer, at TK’erne ingen betydning 

har haft for deres start på CG. 

2.3 Hvor stor betydning har tutorerne haft for din start på CG? 
 Stor betydning: 47,5% 

 Nogen betydning: 40.7% 

 Ingen betydning: 11,8% 

 Ubesvaret: 0,0% 

 

Tabel 4: Hvor stor betydning har tutorerne haft for din start på CG? 

2.4 Hvor stor betydning har introaktiviteterne haft for din start på CG? 
 Stor betydning: 47,5% 

 Nogen betydning: 40.7% 

 Ingen betydning: 11,8% 

 Ubesvaret: 0,0% 
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Tabel 5: Hvor stor betydning har introaktiviteterne haft for din start på CG? 

2.5 Føler du at du hører hjemme på CG?  
 Ja: 77,9% 

 Nej: 5,9% 

 Ved ikke: 15,7% 

 Ubesvaret: 0,5% 

 

Tabel 6: Føler du at du hører hjemme på CG? 

2.6 Har du andre kommentarer om introforløbet på skolen? 
 Respondent #10: Det var lidt svært at finde sin plads da alle lidt fornærmede at det hele bar 

var midlertidigt, og derfor var sammenholdet i klassen ikke særlig godt. 

 Respondent #37: For mig var der alt for mange intro ting som vi skulle igennem, så jeg synes 

hele introforløbet blev meget presset og stressende 

 Respondent #83: Jeg synes det har været ærgerligt at se så stor en forskel på tutorernes 

indstilling til det hele. Der er nogen klasser der har været mega heldige og få nogen mega 

engageret tutorer, hvor man også kan se hvordan det har påvirket deres klasse på en meget 

positiv måde. Så er der desværre nogen klasser der har været uheldige, hvor tutorerne slet 

ikke har været engageret nok. Jeg følte at det kun var 2 ud af 4 tutorer hos os der havde lyst til 

at være der. Jeg synes man skal sætte fokus på at finde nogen engageret unge mennesker der 

er gode til at være sociale, som skal være tutorer. 

 

Tabel 7: Har du andre kommentarer om introforløbet på skolen? Spørgsmålet 
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Tabel 8: Har du andre kommentarer om introforløbet på skolen? Respondent #10 

 

Tabel 9: Har du andre kommentarer om introforløbet på skolen? Respondent #37 

 

Tabel 10: Har du andre kommentarer om introforløbet på skolen? Respondent #83 

 

 

3 Undervisning i grundforløbet 
Her har vi spurgt eleverne til hvordan de har oplevet det faglige niveau i grundforløbet. 

3.1 Hvordan vurderer du overordnet sværhedsgraden i fagene i grundforløbet? 
 For højt: 2,0% 

 Højt: 19,6% 

 Passende: 70,1% 

 For lavt: 6,4% 

 Ubesvaret: 0,0% 
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Tabel 11: Hvordan vurderer du overordnet sværhedsgraden i fagene i grundforløbet? 

3.2 Lektierne i lectio 
Har det været tydeligt, hvad du skulle lave hjemme? 

 Ja, det fungerede godt: 17,6% 

 Ja, næsten altid: 66,2% 

 Nej, jeg var ofte i tvivl: 14,7% 

 Nej, overhovedet ikke: 1,0% 

 Ubesvaret: 0,5% 

 

Tabel 12: Lektierne i lectio 

3.3 Overgangen fra grundskole/efterskole til gymnasiet  
Har det været hårdere at starte i gymnasiet, end du forventede i forhold til det faglige niveau og 

mængden af lektier?  

 Ja, det er hárdere end forventet: 29,4% 
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 Nogenlunde som forventet: 66,2% 

 Det er faktisk ikke så hårdt, som jeg forventede: 16,2% 

 Ubesvaret: 0,0% 

 

Tabel 13: Overgangen fra grundskole/efterskole til gymnasiet 

Næsten 1/3 fandt overgangen hårdere end forventet. 

Der er flere elever, der har skrevet uddybende kommentarer. En del kommentarer går på at 

matematik var svært eller kedeligt. Flere elever var også kritiske overfor samfundsfag. Det bør dog 

bemærkes, at meget få elever skriver uddybende kommentarer. 

 

 

4. Intro til studieretningsforløbet 

4.1 Hvad havde størst betydning for dit valg af studieretning? Vælg 2 svarmuligheder 
 Undervisningen i fagene: 25% 

 Lærerne: 13,2%  

 Introtimerne til studieretningerne: 25,0%  

 og 3.g elever fra studieretningerne: 14,2%  

 Hvad dem jeg kender valgte: 18 8,8% 

 At undgå fag jeg ikke ville have: 28,4% 

 Fag Jeg gerne ville have: 66,7%  

 Jeg havde "valgt" studieretning, inden jeg startede: 15,2%  

 Samtalen med studievejlederne: 4,9%  
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 Ubesvaret: 0,5% 

 

Tabel 14: Hvad havde størst betydning for dit valg af studieretning? Vælg 2 svarmuligheder 

Samlet set kan man se, at ’det faglige’ vægtes højt for elevernes studieretningsvalg.  

I de uddybende kommentarer (som ikke er med her) har 13 elever skrevet, at de inden starten på 

CG planlagde at ønske SA/EN men skiftede ønske undervejs. 

 

 

5 Studieretningsstart 

5.1 Hvordan fungerede introdagen i studieretningsklassen? 
 Rigtig godt: 17,2%  

 Godt: 37,7%  

 Tilfredsstillende: 30,4%  

 Mindre godt: 11,8%  

 Ikke godt: 2,9%  

 Ubesvaret: 0,0% 
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Tabel 15: Hvordan fungerede introdagen i studieretningsklassen? 

 


