
Opgørelse og konklusion

Undersøgelsen for 0. - 5. årg. er gennemført via et spørgeskema, hvor eleverne har skullet svare
ved at sætte kryds over forskellige smileys. Spørgsmålene er læst op for 0. - 1. klasse.

Vi har opgjort undersøgelsen i procenter af de indkomne svar (se nedenfor). Af denne opgørelse
ses det tydeligt, at stort set alle elever sætter deres kryds på de to smileys, som er kende tegnet ved
"glad" eller "mellem". Det er kun ganske få, som sætter kryds på sur. Det ses også, at de fleste
sætter kryds på den glade smiley.

Men der er dog undtagelser:
Støjniveauet:
Her sætter de fleste elever kryds på "mellem" smiley (72), så her er der måske muligheder for
forbedringer.

Lektier:
Her har 45% af eleverne sat deres kryds i "mellem" smiley. Det er svært at afgøre, om det er udtryk
for, at det er svært at få ret mange elever til at udtrykke, at de er glade for at lave lektier, eller at er
udtryk for, at der gives al for mange og svære lektier for. Der kan ikke konkludere på det på
baggrund af undersøgelsen.

Indholdet i timerne:
Her fordeler de to smileys ( "glad" og mellem") sig stort set ens. Som skole må vi selvfølgelig stræbe
efter så mange "glade" smileys som muligt.
Men spørgsmålets meget generelle karakter gør det svært at tolke eller udrede yderligere på svaret.
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UMV 2005

Vestervangskolen

Klasse _______

Dreng _______ Pige _______



? 7 %? 29 %? 64 %
Rengøringen 
på skolen?

? 4 %? 38 %? 58 %
Oprydning og orden
på skolen?

? 9 %? 31 %? 60 %Skolens computere?

? 7 %? 38 %? 55 %Temperaturen?

? 9 %? 25 %? 66 %Møblerne?

? 10 %? 72 %? 18 %Støjniveauet?

? 2 %? 23 %? 75 %Belysningen?

? 3 %? 45 %? 52 %Fællesarealerne?

? 2 %? 30 %? 68 %Dit klasselokale?

Hvad synes du om ...



? 8 %? 48 %? 44 %
Det der foregår 
i timerne?

? 3 %? 27 %? 70 %Dine lærere?

? 2 %? 19 %? 81 %Frikvartererne?

? 0 %? 19 %? 81 %Klassekammeraterne?

? 4 %? 24 %? 72 %Spisepausen?

? 22 %? 45 %? 33 %Lektierne?

Hvordan har du det, når du tænker på ...



Hvis du kunne trylle, hvad ville du så forandre på skolen?

Hvad kan du bedst lide at lave i skolen?

Hvad er du bedst til i skolen?

Tegn eller fortæl


