
Elevevaluering af boglige fag på Vestsjællands Idrætsefterskole, skoleåret 20/21  

Alle spørgsmål er bedømt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 

 

DANSK 

Spørgsmål 1 Hvor tilfreds er du med lærerens planlægning af undervisningen?   3,79 

Spørgsmål 2 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i undervisningen?   3,59 

Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du lærerstyringen i undervisningen?   3,75 

Spørgsmål 4 Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte i undervisningen?  3,66 

Spørgsmål 5  Var du tryg ved at skulle til prøve i faget?    3,71 

Spørgsmål 6 Hvordan vurderer du arbejdsformerne og variationen af undervisningen? 3,31 

Spørgsmål 7 Giver arbejdsformerne dig mulighed for at deltage i undervisningen?  3,43 

Spørgsmål 8 Hvordan har dialogen om arbejdsformerne med din lærer været?  3,56 

Spørgsmål 9 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i timerne?   3,53 

Spørgsmål 10 Hvor meget tid har du ca. brugt om ugen på lektier i faget?  1,92 

Spørgsmål 11 Hvordan vurderer du lektiemængden har været i dette fag?  2,93 

Spørgsmål 12 Hvordan vurderer du lektiernes sværhedsgrad i dette fag?   3,13 

Spørgsmål 13 Hvordan vurderer du sammenhængen mellem de skriftlige opgaver og det, der er 
gennemgået i timerne?     3,49 

Spørgsmål 14 Hvordan vurderer du de skriftlige afleveringers sværhedsgrad?  3,02 

Spørgsmål 15 Hvad er tilbagemeldingen på det skriftlige arbejde?   3,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIK 

Spørgsmål 1 Hvor tilfreds er du med lærerens planlægning af undervisningen?  3,75 

Spørgsmål 2 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i undervisningen?   3,50 

Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du lærerstyringen i undervisningen?   3,60 

Spørgsmål 4 Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af undervisningen?  3,47 

Spørgsmål 5 Var du tryg ved at skulle til prøve i faget?    3,41 

Spørgsmål 6 Hvordan vurderer du arbejdsformerne og variationen i undervisningen?  3,33 

Spørgsmål 7 Giver arbejdsformerne dig mulighed for at deltage aktivt i timerne?  3,31 

Spørgsmål 8 Hvordan har dialogen om arbejdsformerne med læreren været?  3,21 

Spørgsmål 9 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i timerne?   3,37 

Spørgsmål 10 Hvor meget tid har du ca. brugt om ugen i faget?   1,85 

Spørgsmål 11 Hvordan vurderer du lektiemængden i dette fag?   2,94 

Spørgsmål 12 Hvordan vurderer du lektiernes sværhedsgrad i dette fag?   2,90 

Spørgsmål 13 Hvordan vurderer du sammenhængen mellem de skriftlige opgaver og det, der er 
gennemgået i timerne?      3,45 

Spørgsmål 14 Hvordan vurderer du de skriftlige afleveringers sværhedgrad?  2,91 

Spørgsmål 15 Hvordan er tilbagemeldingen på det skriftlige arbejde?   3,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENGELSK 

Spørgsmål 1 Hvor tilfreds er du med lærerens planlægning af undervisningen?  4,04 

Spørgsmål 2 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i undervisningen?   3,67 

Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du lærerstyringen i undervisningen?   4,10 

Spørgsmål 4 Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af undervisningen?  3,76 

Spørgsmål 5 Var du tryg ved at skulle til prøve i faget?    3,78 

Spørgsmål 6 Hvordan vurderer du arbejdsformerne og variationen i undervisningen?  3,83 

Spørgsmål 7 Giver arbejdsformerne dig mulighed for at deltage aktivt i timerne?  3,90 

Spørgsmål 8 Hvordan har dialogen om arbejdsformerne med læreren været?  3,82 

Spørgsmål 9 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i timerne?   3,64 

Spørgsmål 10 Hvor meget tid har du ca. brugt om ugen i faget?   1,94 

Spørgsmål 11  Hvordan vurderer du lektiemængden har været i dette fag?  2,87 

Spørgsmål 12 Hvordan vurderer du lektiernes sværhedsgrad i dette fag?   3,18 

Spørgsmål 13 Hvordan vurderer du sammenhængen mellem de skriftlige opgaver og det, der er 
gennemgået i timerne?      3,78 

Spørgsmål 14 Hvordan vurderer du de skriftlige afleveringers sværhedgrad?  3,22 

Spørgsmål 15 Hvordan er tilbagemeldingen på det skriftlige arbejde?   3,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TYSK 

Spørgsmål 1 Hvor tilfreds er du med lærerens planlægning af undervisningen?  3,50 

Spørgsmål 2 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i undervisningen?   3,16 

Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du lærerstyringen i undervisningen?   3,52 

Spørgsmål 4 Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af undervisningen?  3,26 

Spørgsmål 6 Hvordan vurderer du arbejdsformerne og variationen i undervisningen?  3,29 

Spørgsmål 7 Giver arbejdsformerne dig mulighed for at deltage aktivt i timerne?  3,42 

Spørgsmål 8 Hvordan har dialogen om arbejdsformerne med læreren været?  3,39 

Spørgsmål 9 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i timerne?   3,09 

Spørgsmål 10 Hvor meget tid har du ca. brugt om ugen i faget?   1,48 

Spørgsmål 11  Hvordan vurderer du lektiemængden har været i dette fag?  3,06 

Spørgsmål 12 Hvordan vurderer du lektiernes sværhedsgrad i dette fag?   2,87 

Spørgsmål 13 Hvordan vurderer du sammenhængen mellem de skriftlige opgaver og det, der er 
gennemgået i timerne?      3,17 

Spørgsmål 14 Hvordan vurderer du de skriftlige afleveringers sværhedgrad?  2,69 

Spørgsmål 15 Hvordan er tilbagemeldingen på det skriftlige arbejde?   3,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FYSIK/KEMI 

Spørgsmål 1 Hvor tilfreds er du med lærerens planlægning af undervisningen?  3,79 

Spørgsmål 2 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i undervisningen?   3,47 

Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du lærerstyringen i undervisningen?   3,82 

Spørgsmål 4 Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af undervisningen?  3,44 

Spørgsmål 5 Var du tryg ved at skulle til prøve i faget?    3,21 

Spørgsmål 6 Hvordan vurderer du arbejdsformerne og variationen i undervisningen?  3,60 

Spørgsmål 7 Giver arbejdsformerne dig mulighed for at deltage aktivt i timerne?  3,73 

Spørgsmål 8 Hvordan har dialogen om arbejdsformerne med læreren været?  3,53 

Spørgsmål 9 Hvor tilfreds er du med din egen indsats i timerne?   3,51 

Spørgsmål 10 Hvor meget tid har du ca. brugt om ugen i faget?   1.52 

Spørgsmål 11  Hvordan vurderer du lektiemængden har været i dette fag?  3,14 

Spørgsmål 12 Hvordan vurderer du lektiernes sværhedsgrad i dette fag?   2,99 

Spørgsmål 13 Hvordan vurderer du sammenhængen mellem de skriftlige opgaver og det, der 
ergennemgået i timerne?      3,61 

Spørgsmål 14 Hvordan vurderer du de skriftlige afleveringers sværhedgrad?  2,95 

Spørgsmål 15 Hvordan er tilbagemeldingen på det skriftlige arbejde?   3,37 

 

 

 

 

 


