Undervisningsmiljø 2019
KONKLUSION PÅ SPØRGESKEMA 2019 UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE
Undersøgelse er gennemført i undervisningstiden, i uge 49. Alle eleverne har haft muligheden
for at besvare spørgeskemaet. Besvarelsen er anonym. Spørgerammen er lavet i samarbejde
med skolens elevråd, ligesom skolens elevråd har medvirket til formuleringen af
spørgsmålene. Spørgeskemaet er lavet ved brug af “Mixed Methods”, dog med en klar
overvægt på kvalitative spørgsmål. Elevernes besvarelser er, overordnet set, kendetegnet
ved enstavelsesord, hvorfor deres svar oftest giver mere mulighed for kvantitativ
bearbejdning. Set i lyset af antallet af respondenter, bør vi omformulere de kvalitative
spørgsmål således, at der kommer flere kvalitative svar.

Overordnet tilfredshed:
• Efter endt svar periode på 7 dage er svarprocenten på ca. 96%.
• Der er procentvis lige svarfrekvens i forhold til køn.
• Der er generelt stor tilfredshed blandt skolens elever. Således er det overordnede
helhedsindtryk positivt hos 94% af de deltagende elever.
• Tilfredsheden er høj i alle grupper. Der er dog en tendens til, at tilfredsheden er mindst
blandt de elever som også er mest fraværende og mindst aktive i skolens dagligdag.
• Den overordnede tilfredshed med skolen er stort set ens, når vi ser på køn og alder.
• 9 ud af 10 elever har tillid til, at skolen kan hjælpe dem.

Undervisningen:
• 95% af eleverne oplever, at undervisningen er af høj kvalitet.
• Kun en enkelt elev har svaret, at undervisningen, i et enkelt fag, er dårlig.
• 94% af eleverne svarer, at de føler at de får den hjælp som de har brug for.
• Ingen elever føler sig overset af lærerne.
• Denne del af undersøgelsen er lavet ved brug af kvantitativ metode, hvorfor det ikke er
muligt, at analysere punktet nærmere.
Vi må konkludere, at spørgeskemaet, i forhold til punkterne omhandlende undervisningen på
skolen, udelukkende har været af kvantitativ karakter. Således mangler der mulighed for at

nuancere svaret, og eleverne har ikke haft mulighed for at uddybe deres perspektiv på
undervisningen. Vi vil derfor, til næste spørgeskemaundersøgelse, overveje at lave
undersøgelsen mere kvalitativ - evt. “Mixed Methods”.

Trivsel/Fritid:
• 94% af eleverne vurderer selv, at de trives i skolens rammer.
• Godt 8 ud af 10 oplever, at skolens fællesskab er godt
• Alle eleverne oplever sig trygge på skolen.
• Alle eleverne svarer, at de er trygge ved at søge personalets hjælp til deres problemer.
• Omkring 1/5 af skolens elever mener, at der er en mindre gruppe blandt eleverne, som
skaber uro og utryghed.

