
Opgørelse og konklusion

Undersøgelsen er gennemført via et spørgeskema, som eleverne har skullet svare på.

Opgørelsen af UVM undersøgelsen for 6. - 9. årg. kan ses nedenunder. Den er foretaget ved at
opremse de forekommende udsagn i udsagn i skemaet. Navne på personer er ikke taget med. Der
kan også være enkelte udsagn, som kun en enkel eller få elever har nævnt, som er udeladt.

Konklusionen af undersøgelsen indenfor følgende områder er:

Fysiske forhold:
Der er stor tilfredshed med skolens toiletter og klasselokalernes størrelser. Ligesom vores kortmate-
riale i de enkelte klasser bliver positivt omtalt af rigtig mange.

Trivsel og mobning:
Undersøgelsen viser, at eleverne har det godt på skolen og trives, men undersøgelsen viser ikke om
der er enkelte eller hvor mange der ikke har det så godt i skolen.

Læring:
Læring sker bedst når det er god, varierende og spændende undervisning eleverne møder på
skolen. Der skal veksles mellem individuel-, gruppe- og projektarbejde. Læreren har også stor
betydning for indlæringen. Næsten alle elever peger på vigtigheden af at der skal være arbejdsro for
at lære bedst. Mange elever peger på, at de ikke lærer ret meget når de har vikar.

Den gode lærer:
Den gode lærer skal have stor empati og hjælpsom. Læreren skal være konsekvens uden at være
streng. Den gode lærer har også styr på klassen. Læreren skal være god til at forklare tingene og
bevare tålmodigheden. En del elever noterer uopfordret i undersøgelsen at de har gode lærere på
skolen.

Glæden ved at gå i skole skyldes:
Her kommer kammeraterne klart ind som det vigtigste, men det er også vigtig for næsten alle elver
at man lærer noget i skolen. Frikvartererne bliver også nævnt som et gode.
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Kan snakke sammen, ingen mobning, vi kan snakke sammen om at løse evt. problemer, gode til at hjælpe en, kendt hinanden i lang tid, gode venner.

Nævn tre ting, som gør, at du har det godt med dine klassekammerater

God varme, store vinduer, stor tavle, store lokaler, der hænger skoleskema og ur på væggen, pæne stole og borde, garderode og toilet i klassen, godt indeklima,
gode kort, godt at hver klasse har sit eget lokale.

Nævn tre ting, som du synes er godt ved dit klasseværelse

Dato:  ______________                              Pige:  ______                              Dreng:  ______                              Klasse:  ______________
                                                                                                                                                                                                              



Kammerater, når man skal lære nyt, fordi vi skal lære noget, spille og lege i frikvartererne, frikvartererne, bliver aldrig drillet eller mobbet, når jeg har mine
"yndlingsfag" (de praktisk/musiske fag bliver oftest nævnt her), gode lærere.

Nævn tre ting, som gør, at du er glad for at komme i skole

Læreren skal lytte til en, være positiv, være tålmodig, være hjælpsom, skal have styr på klassen, bestemt uden at være streng, realistisk med hensyn til lektier, have
overblik, god til at forklare tingene, snakke ordentligt med eleverne, må ikke altid være sur, skal være oplagt, ikke være for hård eller sød.

Hvad skal der til, for at en lærer er god? Nævn tre ting

Det skal være spændende, der skal være ro, når vi får lektier for, når man er koncentreret, projekter og projekt uger, når det interessere en, når jeg laver opgaver
alene, når jeg arbejder i grupper, når lærerne er god til at forklare noget, når vi ikke har vikar.

Hvornår lærer du mest? Nævn tre ting


