
Selvevaluering 2019 
 

Vi har laver to undersøgelser: 

1. En spørgeskemaundersøgelse blandt tidligere elever fra perioden 2009-2016. 

2. Et fokusgruppe interview blandt alle nuværende anden års elever. 

 

Spørgeskemaet er sendt ud over Facebook til tidligere elever, hvor 212 tidligere elever svarede i løbet af 12 

timer.  

Vi ønskede at undersøge om linjefag på Ladelund har haft indflydelse på studie- eller erhverv.  

Undersøgelsen viser følgende: 

 

- Har linjefagsundervisningen på Ladelund Efterskole haft betydning for dit videre studie- eller 

erhvervsvalg? 

I høj grad                  nogen grad                      i mindre grad                    i ingen grad 

85                              71                                      45                                        11 

 

- Har du i dit videre studie- eller erhvervsvalg kunne benytte kompetencer du udviklede under 

linjefagsundervisningen på Ladelund Efterskole? 

 I høj grad                       i nogen grad                i mindre grad                     i ingen grad 

72                                    65                                               56                                        19 

 

- Hvordan vil du vurdere fagligheden på linjefagene på Ladelund Efterskole? 

Meget høj                      højt                                           mindre høj                       ringe 

51                                   102                                              34                                      35 



Fokusgruppe interview har vi fået følgende svar: 

 

Hvilke plusser ser du ved vores tidlige linjefagsstruktur? 

• Man kunne arbejde med længerevarende projekter 

• Mere fordybelse (Ridning) 

• Mere overskueligt, alle fag var valgt på forhånd 

• Lange projekter. 

• At man skulle vælge to fag 

 

 Hvilke minusser ser du ved vores tidlige linjefagsstruktur? 

• Store hold, et halvt år med noget der ikke interesserer en 

• Man kunne prøve så meget. Snakkede ikke med så mange 

• Få perioder, få fag. Meget brede fag, to sider af store fag. 

• For få skift, prøvede ikke noget nyt. 

• At man skulle vælge to fag 

 

Hvilke plusser ser du ved vores nye linjefagsstruktur? 

• Mindre hold 

• Man kan prøve en masse, skabe flere nye relationer  

• Man kan vælge præcis det man har lyst til, specialisere sig, mere forskelligt, ikke sat i bås, giver 

mere lyst 

• Du kan prøve noget nyt, mange skift 

• Mange forskellige underemner (fag, f.eks. fodbold) 

 

Hvilke minusser ser du ved vores nye linjefagsstruktur? 

• For mange skift, for specialiseret  

• Mindre fordybelse (Ridning) 

• For mange perioder, ved ikke hvilke fag der kommer 

• Mange skift 

 

  



Hvis du kunne vælge hvilken linjefagsstruktur vi skulle have, vil du så vælge den gamle eller den nye? 

Den gamle                                              den nye 

2                                                                3 

Konklusion på Selvevaluering 2019: 
 

Vores tidligere elever fra perioden 2009-2016 

Har vurderet fagligheden i Linjefagene til at være høj.  

Linjefagsundervisningen har haft stor betydning for efterfølger valg af studie og/eller erhverv  

Vores nuværende 2. årselever vurderer den nye Linjefags struktur til at give:  

Større frihed til at vælge selv, bedre mulighed for at specialiserer sig på mindre hold og skabe nye/flere 

relationer gennem skoleåret. 

 

1. november 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


