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Undervisningsmiljøvurdering, den 26. marts 2019 

Formålet med denne vurdering er at kortlægge elevernes undervisningsmiljø, både i forhold til den faglige undervisning og den generelle 
trivsel. For at kunne lære skal eleverne trives på Østergård og da generel trivsel i høj grad afhænger af de relationer den enkelte elev har 
til andre elever og medarbejdere på skolen, har vi valgt at inddrage en række relationelle spørgsmål i vores undervisningsmiljøvurdering. 
Eleverne har i forbindelse med denne undersøgelse haft mulighed for at få læst spørgsmålene højt, og har desuden fået forklaret den 
gældende vurderingsskala. Det benyttede spørgeskema ser ud på følgende måde:   

Nr. Spørgsmål i forhold din oplevelse af opholdet på Østergård 

Angiv linje:       ____Køkken       ____ Landbrug og livsstil linjen    

                     ___ Performance linjen    ____Studielinjen 

 Nej 

Lidt/Lavt 

1 

 

 

2 

;-) 

Noget/OK 

3 

☺ 

 

4 

☺☺ Ja 

Meget/Højt 

5 

1 Hvordan oplever du kvaliteten af værelser og slotte (huse)?      

2 Hvad synes du om maden?      

3 Hvordan oplever du forholdet til dem du bor sammen med?      

4 Hvordan oplever du forholdet til dem du er på linje sammen med?      

5 Hvordan oplever du forholdet til de voksne?      

6 Hvordan oplever du forholdet til din kontaktlærer?      

7 Hvor mange venner har du nu i forhold til da du startede?      

8 Hvordan synes du eftermiddagsaktiviteterne er?      

9 Hvordan er lærerne forberedte til undervisning mv. (generelt)?       

10 Hvor meget får du ud af undervisningen (generelt) på linjen?      

11 Får du den hjælp som du ønsker/har behov for i undervisningen?      

12 Hvordan vurderer du niveauet af undervisningen på linjen?      
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Resultatet af undervisningsmiljøundersøgelse, den 26. marts 2019 
Resultaterne viser, at den generelle oplevelse af undervisningsmiljøet ligger et pænt stykke over middel, med et gennemsnit 

på 3.72 point. Overordnet er vores elever således godt tilfredse og i god trivsel, hvilket er en af forudsætningerne for læring.  

Der er en relativt stor spredning omkring vurderingen af det ”at bo sammen med andre unge mennesker”. Dette er dog ikke 

overraskende, da et efterskoleophold, for de fleste elevers vedkommende, samtidig er første gang det unge menneske skal bo 

væk hjemmefra i længere tid. Hertil kommer, at eleverne skal lære at sameksistere med andre unge på deres egen alder, som 

alle har deres egne udfordringer med sig, hvilket ikke gør det lettere at være ung i en social ramme væk fra familien. 

Mange af vores elever kommer med en målsætning om at få venner i løbet af deres efterskoleophold. Det bør derfor 

fremhæves, at spørgsmålet: ”Hvor mange venner har du nu i forhold til da du startede” får den højeste vurdering 4,0 og en 

relativ lav spredning. Dette mål, må derfor siges at være opnået.  

To andre forhold vi mener bør fremhæves er ”forholdet til kontaktlæreren” på 3.94, og ”maden” på 3.91. ”Maden” viser sig 

ofte at være et af de punkter mange er kritiske overfor, da det er enkelt at forholde sig til.  

Det blå spørgsmål i vurderingen omhandler undervisningen. Da mange af vores elever kommer med en meget blandet 

oplevelse af ”det at gå i skole”, og derfor i udgangspunktet ofte er negativt indstillede overfor skolegang generelt, er vi glade 

for, at vurderingen af undervisningen ligger på 3.66. Udgangspunktet taget i betragtning er det utrolig positivt, at eleverne 

vurderer undervisningen til at ligge pænt over middel.  

Se resultatet af hele undersøgelsen nedenfor:  
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Tabel 1: Viser resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt 47 elever på Efterskolen Østergård den 26/3 2019 

 

 

 

 

Tabel 2. I tabellen er vist vurderingsskalaen for selve besvarelsen samt for gennemsnit og spredning 

Nr. Spørgsmål i forhold din oplevelse af opholdet på Østergård Gns Spre 

1 Hvordan oplever du kvaliteten af værelser og slotte (huse)?      3,57          1,05      

2 Hvad synes du om maden?      3,91          1,01      

3 Hvordan oplever du forholdet til dem du bor sammen med?      3,57          1,33      

4 Hvordan oplever du forholdet til dem du er på linje sammen med?      3,81          0,84      

5 Hvordan oplever du forholdet til de voksne?      3,83          1,09      

6 Hvordan oplever du forholdet til din kontaktlærer?      3,94          1,23      

7 Hvor mange venner har du nu i forhold til da du startede?      4,00          0,98      

8 Hvordan synes du eftermiddagsaktiviteterne er?      3,37          1,05      

9 Hvordan er lærerne forberedte til undervisning mv. (generelt)?      3,94          0,88      

10 Hvor meget får du ud af undervisningen (generelt) på linjen?      3,49          0,99      

11 Får du den hjælp, som du ønsker/har behov for i undervisningen?      3,64          0,93      

12 Hvordan vurderer du niveauet af undervisningen på linjen?      3,60          0,67      

Vurderings skala  Nej 

Lidt/Lavt 

1 

 

 

2 

 

Noget/OK 

3 

☺ 

 

4 

☺☺ Ja 

Meget/Højt 

5 

Gennemsnit (Gns) <2,0 2,0-2,4 2,5-3,4 3,5-3,9 4.0< 

Spredning (Spre) 1,25< 1,00-1,24 0,75-0,99 0,50-0,74 < 0,50 
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