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Undervisningsmiljøundersøgelse 2009 
 

BG scorer karakteren 7,9 i helhedsindtryk 
I november 2009 har vi på Brønderslev Gymnasium og HF gennemført en 

omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i 1.g, 2.g, 3.g og 1.hf, 

2.hf. Spørgeskemaet har til hensigt at afdække undervisningsmiljøet på skolen 

og det overordnede resultat er, at hele 88 % af besvarelserne giver 

undervisningsmiljøet karakteren 7 eller derover. 

 

Spørgeskemaet er inddelt i fire overordnede emner: Baggrundsoplysninger og 

dernæst psykisk (herunder introforløb for 1.g og 1.hf), fysisk og æstetisk 

undervisningsmiljø. De fleste spørgsmål er udformet med lukkede 

svarmuligheder, men i nogle tilfælde er der mulighed for at skrive 

kommentarer, hvilket en del elever har benyttet sig af. Konklusionerne på 

tekstsvarene er forsøgt indskrevet i sammenfatningen af undersøgelsens 

resultater. 

 

I 2006 blev der gennemført en lignende undersøgelse på skolen, men en 

direkte sammenligning af resultaterne er i mange tilfælde vanskelig, idet vi for 

det første er gået over til at vurdere på 12-skalaen og for det andet har tilføjet 

en del nye spørgsmål til spørgeskemaet og ordlyd samt svarkategorier er 

ændret i en del tilfælde. I de tilfælde, hvor det giver mening at sammenligne 

resultater mellem 2006 og 2009, er dette pointeret i sammenfatningen. 

 

Spørgeskemaet blev besvaret elektronisk via Lectio. 408 elever besvarede 

spørgeskemaet, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 87 %. 

 

Nedenfor findes en kort sammenfatning af undersøgelsens resultater. 

Efterfølgende findes desuden et link til en totaloptælling af svarene. 

Opfølgningen på spørgeskemaet findes i et separat dokument, som indeholder 

en konkret handleplan. 

 

Sammenfatning af resultater: 
 

1. Psykisk miljø – Karakter 8,0 

Det psykiske miljø handler om glæden ved at gå i skole. Det handler om, 

hvordan eleverne har det med deres klassekammerater og lærere, og hvordan 

stemningen er i klasserne. Det handler også om kvaliteten af undervisningen 

og det sociale liv på skolen. 
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Overordnet kan det konkluderes, at de studerende på Brønderslev Gymnasium 

og HF mener, at institutionen lever op til deres forventninger til stedet og 

stedet giver dem en følelse af at være en del af et større fællesskab. Eleverne 

trives på stedet, hvor mobning næsten ikke finder sted og klasserne har et 

godt sammenhold. Det faglige og sociale miljø vurderes til at være 

velfungerende, idet fællesaktiviteter i skoletiden og festerne scorer gode 

karakterer hos eleverne. Skolen kan stadig blive bedre til at inddrage eleverne 

i såvel undervisning som evaluering og på informationssiden (fra såvel 

administration som lærere) kan kvaliteten øges – dog er der sket en relativ 

forbedring mht. vurdering af informationssiden siden 2006.   

 

Hvad er vi gode til? Hvor kan vi blive bedre? 

94 % mener, at BG i nogen eller høj 

grad lever op til deres forventninger. 

Når det gælder indflydelse og 

evaluering af undervisningen ligger de 
tilfredse og meget tilfredse mellem 

50-56 %. Der er dog kun mellem 5-9 
%, der er direkte utilfredse. 

(Tendensen minder om 2006) 

Mobning finder kun sted i et yderst 
begrænset omfang – 2 % har oplevet 

det flere gange indenfor de seneste 6 
måneder. (3 % i 2006) 

45 % erklærer sig tilfredse med den 
individuelle studievejledning. Det er 

dog kun 14 %, der er direkte 
utilfredse. 

81 % mener, at skolen i nogen eller 
høj grad giver en følelse af at være en 

del af et større fællesskab. (Dog 87 % 
i 2006) 

23 % er utilfredse med den daglige 
information fra skolen og ”blot” 65 % 

er tilfredse med den daglige 
information fra lærerne. (svag 

forbedring ift. 2006 – ca. 3 % -point) 80 % er enige eller meget enige i, at 

de har det godt sammen i deres 
klasse. (Dog 87 % i 2006) 

92 % mener, at de i nogen eller høj 
grad lærer nok ved deres skolegang. 

(Det samme som 2006) 

7 % har i indeværende skoleår været 
udsat for tyveri på skolen. 

Kun 7 % erklærer sig utilfredse eller 
meget utilfredse med 

fællesaktiviteterne på skolen. (Dog 3 
% i 2006) 

19 % har indenfor det seneste halve 
år seriøst overvejet at droppe ud eller 

skifte skole. 

84 % er tilfredse eller meget tilfredse 

med festerne på skolen. 

 

1.1 Overordnede tendenser i tekstsvar til det psykiske miljø: 

Til årsager til skoleskift/droppe ud 

- Arbejdspres/stress-symptomer 

- Manglende motivation 
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- Forkert uddannelsesvalg 

- Enkelte med kommentarer ang. kedelig undervisning og lærerproblemer 

 

Til skolens informationsniveau: 

- Aflyste lektioner ændres sent – især når det er 1. lektion. 

- Afleveringer klumper sig sammen 

- Indskrivning af lektier sker for sent 

- Problemer ang. information i forbindelse med AT, fællestimer o. lign. 

- En smule kritik af betjeningen på sekretærkontoret 

 

Kommentarer og ideer til fællesaktiviteter: 

- Generel støtte til fællestimer og temadage 

- Kritik af afholdte fællestimer – for kedelige og det lærerne vil høre. 

- Ideer til fællestimer: Hvordan gør vi BG bedre + idrætsdag (på tværs af    

  klasser) 

 

2. Fysisk miljø – Karakter 7,6 

Det fysiske undervisningsmiljø dækker over skolen som bygning. Indretning, 

inventar (borde/stole), it-faciliteter samt rengøring, støj og svingende 

temperaturer, er alle faktorer, der har indflydelse på det fysiske miljø. 

 

Et generelt blik på det fysiske undervisningsmiljø på BG viser, at eleverne 

vurderer inventaret og rammerne på skolen positivt. Det gælder både 

inventaret i klasselokalerne og it-faciliteterne på skolen, som i stigende grad 

inddrages tilfredsstillende i undervisningen. De mangler, der enkelte steder 

påpeges, er præget af overskuelige problemstillinger, som eksempelvis 

manglende strømstik i klasselokaler og printerproblemer i edb-lokalerne. 

Derudover er der stor tilfredshed at spore med den generelle rengøring og 

vedligeholdelse af fællesarealerne. På det fysiske område er der plads til 

forbedringer, når blikket rettes mod temperaturen i lokalerne, kantineudsalget 

og brandberedskabet. Desuden erklærer en del elever, at de oplever, at 

støjniveauet i undervisningen er generende. 
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Hvad er vi gode til? Hvor kan vi blive bedre? 

70 % er enten tilfredse eller meget 

tilfredse med inventaret i 
klasselokalerne. (samme som 2006) 

53 % oplever ofte, at det er for koldt i 

lokalerne. (Det positive er, at 
varmeproblemet fra 2006 er 

forsvundet…) 

Over 70 % er enten tilfredse eller 

meget tilfredse med IT-faciliteterne 
og netadgangen på skolen. Kun 6 % 

er direkte utilfredse. (Dog et fald på 
10 % -point ift. 2006) 

Blot 26 % er enige i, at vi har et godt 

kantineudsalg. 89 % mener, at 
udsalget er for dyrt og 33 % savner 

variation i udbuddet. (I 2006 var 63 
% enige i, at vi havde en god 

kantine). 

Under 10 % erklærer sig uenig i, at 
klasselokaler, fællesarealer og 

toiletter er rene og pæne. (samme 
som 2006) 

Blot 16 % erklærer sig enige i, at de 
ved, hvad de skal gøre i tilfælde af 

brand på skolen. 

Blot 9 % er uenige i, at IT ikke 

inddrages i et passende omfang i den 
daglige undervisning. (Klar forbedring 

ift. 2006 – 35 %) 

32 % erklærer sig enige i, at de 

oplever et generende højt støjniveau i 
timerne. (Dog 35 % i 2006) 

 
2.1 Overordnede tendenser i tekstsvar til det fysiske miljø: 

Til IT-situationen: 

- Savner strømstik til bærbare i klasserne 

- Skift af kodeord skal ske for hyppigt 

- Printerproblemer nævnes hyppigt 

 

Til kantineudsalget: 

- Det er for dyrt og udvalget er begrænset 

 

Kommentarer, ideer og forslag: 

- Evt. rygeskur 

- Varmereguleringen kommenteres hyppigt 

- Flere siddepladser i fællesarealer – stole eller sofaer 

  

3. Æstetisk miljø – Karakter 7,0 

Det æstetiske undervisningsmiljø dækker over skolen som lære- og værested. 

Bliver der undervist i inspirerende rammer? Er det rart at være i skolens 

bygninger, og skaber de en god atmosfære for sociale aktiviteter, undervisning 

og det daglige liv på skolen? 

 

Konklusionerne angående det æstetiske miljø markerer sig ved, at eleverne 

synes, at skolen har gode faciliteter til gruppearbejde, hvilket er med til at 

underbygge de sociale kompetencer i fagligheden. Skolens lokaler og 
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gangarealer vurderes til at være tiltalende og de fleste er enige i, at der findes 

gode steder på skolen til at koble af i eksempelvis mellemtimer eller fritimer. 

Der, hvor eleverne mener, at det æstetiske miljø kunne styrkes, er især i 

forhold til øgede muligheder for ”stille-arbejdspladser” og en større udskiftning 

og forøget anvendelse af udsmykning i klasselokaler og gangarealer. 

 

Hvad er vi gode til? Hvor kan vi blive bedre? 

72 % er enige i, at skolen har gode 
steder til gruppearbejde. Blot 8 % er 

uenige. (Det samme som 2006) 

37 % savner en gang i mellem et sted 
med ro, hvor der kan arbejdes 

koncentreret. 

Blot 10-15 % finder ikke skolens 

lokaler og gangarealer tiltalende. 

39 % savner i nogen eller høj grad 

udsmykning i klasselokaler og/eller på 
gangarealer. 

74 % er enige eller delvist enige i, at 

der findes gode steder til afslapning 
og fritimer. (89 % i 2006) 

 

 
3.1 Overordnede tendenser i tekstsvar til det æstetiske miljø: 

- For meget larm på øerne, når der arbejdes (evt. forbud mod musik) 

- Nye billeder (kunst) på væggene – gerne produceret af elever 

- Der savnes lys i de mørke perioder af året 

- Gulvtæpper får lidt kritik 

- Sofasituationen får en smule kritik 

 

4. Overordnede tendenser i tekstsvar til afsluttende kommentarer: 

- Går primært på, at det er vanskeligt at svare unuanceret i tilfredshed mht.  

  lærerne. Nogle er rigtig gode og fungerer godt med klassen, hvor andre  

  fungerer mindre godt 

- Nogen kritik af stivnede undervisningsformer 

- Igen enkelte markeringer angående det til tider høje støjniveau 

 

5. Specifikt om intro (for 1.g og 1. hf) på BG 

Det er vigtigt, at nye elever føler sig velkomne på Brønderslev Gymnasium og 

HF. Det gælder både på første skoledag og i det første stykke tid på skolen, 

hvor det hele er nyt. 

 

Undersøgelsen viser, at 76 % af de nye 1.g og 1. hf-elever oplever 

modtagelsen 1. skoledag som positiv eller meget positiv. Dette er en stigning i 

antal positive på 6 % -point ift. resultatet i 2006. 80 % af de nye elever mener 

desuden heller ikke eller i mindre grad, at de ”gamle” elevers modtagelse har 

karakter af mobning. Tutorordningen synes at fungere fint, idet kun ca. 7 % 

mener, at tutorordningen ikke fungerer tilfredsstillende. 
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5.1 Overordnede tendenser i tekstsvar til introdagene: 

- Overbærenhed fra 1.g og 1.hf elever ift. vandpjaskeri 

- En smule kritik af useriøse tutorer 

 

Mere information 

2009: 

Her kan du se en total sammentælling af data fra spørgeskemaundersøgelsen 

2009. Den opfølgende handlingsplan er under udarbejdelse og offentliggøres 

snarest. 

 
2006: 

Her kan du se en total sammentælling af data fra spørgeskemaundersøgelsen i 

2006. Her kan du læse opfølgningsplanen fra 2006. 

 

Supplement 
 

Generelt om vores elever (statistik på baggrundsvariable): 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at 33 % af vores elever bruger under 1 time om 

dagen på at forberede sig til næste dags undervisning. Til gengæld er eleverne 

tydeligt normalfordelt i forhold til tid anvendt på det skriftlige arbejde, hvor 41 

% bruger 4-6 timer om ugen og lidt over 20 % bruger henholdsvis 2-4 timer 

og 6-8 timer. Det kan således tolkes af svarene, at det skriftlige arbejde 

prioriteres væsentligt højere end forberedelsen til den daglige undervisning. I 

2006 var det ”kun” 26 %, der forberedte sig under 1 time dagligt, mens 

eleverne tilsyneladende er blevet lidt mere flittige med det skriftlige arbejde. 

24 % af eleverne i 2009 bruger således 6-8 timer om ugen mod 14 % i 2006, 

selvom det ”normale” også i 2006 var 4-6 timer (42 %).  

 

I forhold til erhvervsarbejde og fritidsinteresser kan det konkluderes, at 1/3 af 

eleverne ikke har erhvervsarbejde og 22 % dyrker ingen fritidsinteresser efter 

skoletid. Har man erhvervsarbejde er det ”normale”, at man bruger 5-10 timer 

på det om ugen (29 %), mens 4 % faktisk har mere end 15 timers 

fritidsarbejde om ugen. 57 % dyrker fritidsinteresser flere gange om ugen. 

Hvis blikket i denne forbindelse rettes mod 2006, er der groft sagt ikke sket 

noget med hverken elevernes tendenser til erhvervsarbejde (både frekvens og 

tidsforbrug) eller deres fritidsinteresser efter skoletid. Procentfordelingerne på 

disse to parametre er stort set identiske fra 2006 til 2009. 

 

http://www.brslev-gym.dk/download/sammentaelling-til_web.doc
http://www.brslev-gym.dk/download/sammentaelling-til_web.doc
http://www.brslev-gym.dk/download/Opfoelgning_af_undersoegelse2_.doc
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