
 

Undervisningsevaluering (metode IV)  

Lectio: Skabelon 2019 Evaluering af undervisning 

Fokus: 

Spørgeskemaets fokus er at skabe refleksion hos den enkelte elev omkring sammenhæng mellem læring, 

arbejdsvaner, brug af feedback og undervisningens tilrettelæggelse.  

Samtidig giver indholdet læreren mulighed for at justere og tilpasse undervisningens tilrettelæggelse og 

form på baggrund af input fra eleverne.  

Hvor: 

Dette evalueringsskema findes i lectio under spørgeskemaer / skabeloner  

Opret en kopi af det. 

Tidsramme: 

● Det tager 10-15 minutter for eleverne at svare på det. 

● Det tager 15-20 minutter for læreren at se besvarelser igennem incl. personlige kommentarer, samt 

skrive overordnede tendenser i besvarelserne ned til klassefeedback 

● 10 minutter i næste lektion til at tale om fokuspunkter fra evalueringen.  

 

Titel: Skabelon 2019 Evaluering af undervisning 

Anonym undersøgelse: Ja 

  

1.1 Undervisningens indhold 

Faget er et mundtligt og et skriftligt fag - hav det i baghovedet, når du svarer.  

 

Nævn 3 ting/ aktiviteter, du får meget ud af i undervisningen. Forklar hvorfor: 

 

1.2 Undervisningens indhold 

Skriv, hvis der er er elementer af undervisningen, du ikke får noget ud af fagligt - forklar hvorfor: 

 

1.3 Materialer 

Hvad synes du om de materialer, vi arbejder med? 

 



 

 

 

1.4 Lektier 

Kan du klare lektiemængden inden for 15- 20 minutter pr lektion (dvs 30-40 minutter for dobbeltlektion)? 

altid 

for det meste 

sjældent 

aldrig 

ved det ikke - jeg får ikke lavet lektier 

 

1.5 Skriftlige opgaver 

Kan du klare de skriftlige opgaver inden for den afsatte tidsramme? 

altid 

for det meste 

sjældent 

aldrig 

ved det ikke - jeg laver dem ikke selv 

 

1.6 Timernes struktur 

Hvad synes du om timernes tilrettelæggelse? 

 

1.7 Feedback 

Får du den feedback mundtligt og skriftligt, du har brug for for at udvikle dig fagligt? 

Ja 

Nej 

Af og til 

 

1.8 Feedback 

Hvis nej - hvad har du brug for? 

 



 

 

1.9 Feedback 

Bruger du feedback på mundtlig og skriftligt arbejde på at udvikle dig fagligt? 

Ja altid 

Ofte 

Sjældent 

Nej, jeg gider ikke 

Nej, jeg glemmer det 

Nej, jeg forstår ikke feedback fra dig 

 

1.10 Undervisningens indhold 

Skriv, hvis der er noget du savner i undervisningen / eller hvis du har gode ideer eller ønsker til 

undervisningen fremover: 

 

1.11 Undervisningsmiljø 

Er der et godt arbejdsmiljø i klasserummet for dig? Forklar dig (det kan både handle om klassekammerater 

og læreren) 

 

1.12 Arbejdsindsats 

Hvor tilfreds er du med din egen arbejdsindsats? 

Meget tilfreds 

Tilfreds 

Jeg burde gøre noget mere ud af det 

Utilfreds 

 

1.13 Lærerens undervisningsform 

Er der noget læreren bør gøre anderledes? Forklar hvorfor 

 

1.14 Andet 

Skriv, hvis du har noget på hjertet, som du ikke har haft mulighed for at skrive før: 


