
 
 
Selvevaluering 2020 –  
med afsæt i Skals Efterskole som en bogligt orienteret efterskole. 
 
 
Grøn er alle elever – Rød er piger – Blå er drenge 
 

• I hvor høj grad har skolens boglige profil været afgørende for dit valg af Skals 
Efterskole? (10 meget afgørende -- 1 ikke væsentligt). (6,97) – (7,63//5,63) 

 
Skolens boglige profil er væsentlig for elevernes valg af Skals Efterskole. Det ses dog, at 
den boglige del vægtes væsentligt højere for pigerne end for drengene. 
 
 

• Hvor meget har den internationale dimension betydet for dit valg af Skals 
Efterskole... (10 afgørende betydning 1 lige meget) (6,97) – (7,47//5,97) 

 
Betydningen er på lige fod med den boglige profil med end tilsvarende kønslig 
fordeling. 
 
I begge spørgsmål er de kønsmæssige forskelle et resultat af en mindre gruppe drenge, 
der vurderer både det boglige og det internationale til betydning 1. Fraregnet disse er de 
kønsmæssige forskelle minimale. 
 
 

• I hvor høj grad har skolens profilfag været afgørende for dit valg af Skals 
Efterskole? (10 meget afgørende – 1 ikke væsentligt). (4,73) – (5,27//3,67) 

 
Profilfaget har en betydning i valget af skolen, men er mindre vigtigt en både den boglige 
profil og den internationale dimension. 
 
 

• Vurder din egen indsats i den boglige undervisning (10 er maks. indsats 1 
slapper den) (7,56) – (7,97//6,73) 

 
• Min arbejdsindsats sidste skoleår vurderer jeg til.. (7,62) – (8,10//6,67) 

 
En høj arbejdsindsats især for pigerne. Dette gælder både nu og sidste år på den tidligere 
skole. Igen er de kønsmæssige forskelle mindre, hvis der ses bort fra en lille gruppe 
drenge, der scorer meget lavt. 
 
 

• Det faglige niveau i undervisningen vurderer jeg til.. (10 meget højt 1 meget 
lavt) (8,08) – (8,27//7,70) 

 
• Det faglige niveau i min gamle klasse vurderer jeg til... (6,32) – (6,28//6,40) 



 
Det faglige niveau vurderes højt, og klart højere end det eleverne oplevede på den 
tidligere skole. 
 
 

• Mit udbytte af undervisningen vurderer jeg til. (7,57) – (8,07//6,57) 
 

• Lektiemængden er ... (10 stor - 1 ingen lektier) (7,24) – (7,37//7,00) 
 
Der er en god sammenhæng mellem vurderingen af fagligt niveau, lektier, arbejdsindsats 
og udbytte af undervisningen. 
 

• Jeg synes den boglige undervisning på Skals Efterskole er... (10 super fin 1 
dårlig) (8,57) – (8,67//8,37) 

 
Den samlede vurdering af den boglige undervisning på Skals Efterskole vurderes meget 
god. Her er de kønsmæssige forskelle næsten udviskede. 
 
 
Undersøgelsen viser, at den boglige profil på Skals Efterskole har betydning for elevernes 
valg af skolen. Eleverne er generelt arbejdsomme både før og efter starten på skolen, og 
de vurderer det faglige niveau til at være højere på Skals Efterskole end på deres tidligere 
skole.  
 


