
Årlige evaluering af den samlede undervisning skoleåret 20-21 
 
I år har vi valgt at lade en elev interviewe tre elever fra forskellige klasser ud fra fire givne 
spørgsmål. Eleven har i udførelsen af evalueringen tilrettet/personliggjort spørgsmålene, så 
enkelte svar har fået en anden vinkling end forventet. 
Eleven har gennemført disse interviews med video og sendt optagelserne uredigeret til skolens 
pædagogiske udvalg. Svarene nedenfor er et sammenkog af elevernes svar og er ikke direkte 
citater fra eleverne. 
 
Eleverne har fået stillet følgende spørgsmål: 

- Hvad betyder relationen til læreren i undervisningen? Gør det en forskel på ens 
engagement, om man har en god relation til læreren? 

- Fortæl hvordan du oplever undervisningen på ME? Fortæl gerne en god oplevelse/en 
mærkelig oplevelse. 

- Hvad synes du er fedt ved at være elev på Mariager Efterskole? 
- Hvad synes du er træls? 

 
 
Hvad betyder relationen til læreren i undervisningen? Gør det en forskel på ens engagement, om 
man har en god relation til læreren? 

- Man lærer dem meget hurtigt at kende, her bliver hver person set og den niveaudelte 
undervisning gør, at der altid er hjælp at finde.  

- Meget anderledes end man er vant til, lærerne er der fra morgenen af, vi spiser sammen til 
måltiderne, og det er dem vi deler liv med. De kender mig på en helt anden måde, som gør 
at man kan slappe af i undervisningen.  

- Man kan dele tro med sin lærer, der er altid en lærer til stede for at være sammen og 
hygge med en. Gruppelærer kommer tæt på en. 

 
Fortæl hvordan du oplever undervisningen på ME? Fortæl gerne en god oplevelse/en mærkelig 
oplevelse. 

- Der er sjove oplevelser hver dag - fx mange dårlige jokes og sjove kommentarer fra 
lærerne. 

- Det er anderledes end på min gamle skole. På den gamle skole så man dem jo kun når man 
havde fag. Forståelsen blandt venner er bedre, da vi er sammen hele dagen. Der bliver gået 
op i det faglige, og at niveauet er godt. Lærerne er altid forbedret, og det er varieret 
undervisningen.  

- Jeg har lært meget fagligt. Undervisningen her er meget anderledes end på min gamle 
skole og vi er med til at bidrage til undervisningen. 

 
Hvad synes du er fedt ved at være elev på Mariager Efterskole? 

- Jeg fandt nye venner allerede i starten og følte ikke hjemve som forventet. 
- Jeg elsker, at der er mennesker omkring en hele tiden, men at der også er plads til 

forskellighed og plads til ro. Det giver mulighed for at lære forskellige typer at kende i 
klasser, værelser og familiegrupper. Man lærer ting om sig selv, som man ikke var 
forberedt på; det er godt, men kan også være hårdt. 



- At man er 160 mennesker samlet forskellige steder fra, som kan være sammen i fx hallerne 
eller dagligstuen.  

 
Hvad synes du er træls? 

- Man er hele tiden i gang. Man kan ikke trække sig 100 % uden at der kommer nogle på 
værelset.  

- Man kan aldrig rigtig gå et sted hen på skolen hvor man bare kan være sig selv.  
 
Konklusion: 
Generelt er eleverne rigtig glade for at gå på Mariager Efterskole og føler en god relation til deres 
lærere, som også er med til at påvirke deres deltagelse og engagement i undervisningen i positiv 
forstand. Sammenlignet med forrige undersøgelse af den samlede undervisning, er de to 
kritikpunkter der dengang kom frem, ikke længere aktuelle.  
Fremadrettet er den væsentligste udfordring at kunne skabe plads og rum til at eleverne kan 
trække sig og finde ro. Det vil vi have fokus på i den kommende periode. 


