
SELVEVALUERING 2020
Den boglige undervisning i 10. klasse

Ollerup Efterskole har altid vægtet den boglige undervisning højt, så ambitionerne
for denne er på linje med ambitionerne for musikundervisningen. Lærerstaben er
således sammensat, så man enten er musiklærer med konservatorieuddannelse
eller boglig lærer med uddannelse fra seminarium, lærerskolen eller en
universitetsuddannelse og i de fag, der undervises i. De boglige lærere på Ollerup
Efterskole er således højt kvalificerede til at undervise i det, de underviser eleverne
i, og opdelingen mellem musikken og den boglige undervisning sikrer, at det ene
ikke prioriteres højere end det andet, samt at begge dele har faglig tyngde.

Når nærværende selvevaluering sætter fokus på den boglige undervisning i 10.
klasse er det med en udvikling for øje. Dette fordi forudsætningerne for 10. årgang
på en efterskole har forandret sig med den nye lov om optagelse på
ungdomsuddannelserne. Elevernes FP9 prøve er nu direkte adgangsgivende til de
gymnasiale ungdomsuddannelser hvis eleverne har et snit på over 6 og denne
adgang gælder to år frem. Det betyder for disse elever, at
uddannelsesparathedsvurdering og prøveresultat i 10. klasse er ubetydelig. Da en
meget stor del af vores elever er i denne situation giver det naturligvis anledning til
at nytænke vores boglige tilbud i 10. klasse, som i skoleåret 20/21 tæller en
alternativ og projektorienteret klasse (OEX) og tre “almindelige” 10. klasser (her
kaldet OE10), som afsluttes med folkeskolens 10. klassesprøve.

Det er vores opfattelse, at baggrunden for udviklingen ikke skal findes i
udfordringer med undervisningens kvalitet. Elever og forældre synes generelt
tilfredse med indhold og udbytte af undervisningen i den ramme, den nu engang er
underlagt. Ligesom elever og forældre generelt anser skolens lærere for at være
dygtige. Dette fremgår af de mange tilbagemeldinger, vi får, samt årlige
evalueringer i de enkelte klasser men også af undervisningstilbuddet overordnet
set.

Spørgsmålet er snarere, hvilke muligheder vi har fået i kraft af ændringen af loven
om optagelse, som kan gøre den boglige undervisning endnu mere relevant og sikre
at eleverne også i fremtiden vedbliver at engagere sig i den. Det faglige
engagement er en af hjørnestenene i vores værdigrundlag, og vi ønsker ikke, at
eleverne nedprioriterer engagementet i det boglige, fordi loven gør det unødvendigt
for optagelse på ungdomsuddannelsen. Der er fortsat mening i at styrke sin faglige
ballast!



Undersøgelsernes datagrundlag

Vi har foretaget to undersøgelser blandt eleverne, som supplerer hinanden.  Dels et
regulært spørgeskema via smart evaluering. Dels en samtale med brug af
“mentimeter” undervejs (www.menti.com). Sidstnævnte har den fordel, at man kan
tale om det kvantitative undervejs.

I spørgeskemaundersøgelsen deltog 53 elever fra OE10’s tre klasser samt 21 OEX
elever. Det er mere end 80% af eleverne i 10. klasse samlet set. Med i
mentimetersamtalen var 53 elever, hvoraf de 50 går i 10. klasse. Ud af disse går 20
i OEX og 30 i OE10. Tre elever fra 9. klasse deltog også. Der var tale om alle de
elever, der ikke har tysk, da alle skolens tyskhold var i biografen, da vi samlede
resten til mentimetersamtalen.

Vi ville gerne have spurgt gamle elever om deres oplevelse af den boglige
undervisning, men på grund af tidspres som følge af corona måtte vi nedprioritere
denne opgave.

I præsentationen af resultaterne indgår data fra såvel mentimetersamtalen og
spørgeskemaet. Hvor ikke andet er angivet er tallene i procent.

Undersøgelserne er foretaget i december 2019 - efter det første halve år med
undervisning på Ollerup Efterskole. Derefter fulgte tre måneders coronanedlukning,
hvorefter det ikke gav mening at spørge i skoleårets slutning.

Det faglige før og efter efterskolen

91% af eleverne i spørgeskemaundersøgelsen har en FP9 med 6 eller mere i
gennemsnit og kun 5% har FP9 med mindre end 6 i gennemsnit og 4% har slet ikke
taget FP9 - typisk fordi de har gået på en prøvefri friskole.

72% af dem regner med, at de skal på en form for gymnasial ungdomsuddannelse,
12% vil på HF, 5% ønsker sig en erhvervsuddannelse og 9% ved det ikke endnu.

I forhold til musikken er det kun 18% der vil søge MGK, med det samme (3%) eller
senere (15%). 28% er i tvivl og 54% vil ikke søge MGK hverken nu eller senere.

Ovenstående fortæller om vores elever, at langt de fleste ikke har brug for det
boglige for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Det er naturligvis ikke det
samme som, at de ikke kan have gavn af det alligevel.

Af mentimetersamtalen fremgår det da også forholdsvis klart, at det boglige ikke er
deres højeste prioritet for efterskoleopholdet. Faktisk kommer det boglige på en klar
sidsteplads efter det sociale, musikken og den personlige udvikling.

http://www.menti.com


Alligevel er niveauet for elevernes motivation ganske fornuftigt. 5% er i meget høj
grad motiveret, 38% er det i høj grad, 36% i nogen grad og kun henholdsvis 15%
og 5% er det i ringe eller meget ringe grad. Så at der er andet, de prioriterer højere
betyder ikke, at de ikke prioriterer det boglige.

Der er i øvrigt også en stor del, der vælger 2. fremmedsprog (tysk/fransk) og/eller
fysik til. Ud af 53 elever i den almindelige OE10 har kun 8 hverken tysk, fysik eller
fransk. Hele 28 elever har både sprog (tysk eller fransk) og fysik. 7 har udelukkende
sprogfag og 10 har kun fysik.

Det er en del af skolens kommunikation at anbefale disse tilvalg, og mange elever
benytter lejligheden til at vedligeholde eller udvikle deres kundskaber i
tilvalgsfagene, selvom de ikke er obligatoriske.

Elevernes faglige niveau

Elevernes faglige niveau i de obligatoriske fag er generelt højt, hvilket passer med
den høje andel af elever med mindst 6 i gennemsnit fra FP9.  Når de selv bliver
spurgt fordeler de sig procentvis således:



Det er interessant at notere sig, at matematikken skiller sig lidt ud - her er vores
elever, efter eget udsagn, ikke helt så fagligt stærke som i dansk og engelsk.

Det er naturligvis en væsentlig opgave at arbejde med, hvordan man med så fagligt
stærk en elevgruppe, sørger for en god og udbytterig undervisning for den
forholdsvis lille andel af elever med standpunkt under middel.

I forhold til deres egen vurdering af det faglige standpunkt er der i øvrigt ikke
forskel på eleverne der søger OEX og eleverne i OE10-klasserne.

Det er vores opfattelse at elevernes egen vurdering passer meget godt med vores,
hvis over middel svarer til karaktererne 10/12,  middel er karaktererne 4/7 og under
middel er -3/00/02.

Faglig prioritering og udbytte

Vi har spurgt eleverne, hvor vigtigt det er for dem at lære noget i de enkelte fag i
løbet af året. Efterfølgende har vi så spurgt dem, I hvor høj grad de så også lærer
noget. Vi skal her huske, at vi kun er knapt halvvejs inde i skoleåret.

Besvarelserne ser således ud:



Når vi kigger på besvarelserne fremgår det, at der ikke er væsentlige forskelle på
fagene i prioriteringen. Billedet er meget ens med lidt forskydninger til den ene eller
anden side. Det samme gælder på sin vis udbyttet, der i øvrigt følger prioriteringen i
det store hele.

Det er værd at bemærke tendenserne i forhold til, hvilken klasse de går i.  Det
fremgår ikke af disse grafer, men kigger man lidt dybere i materialet er klassevalget
afgørende og forklarer nogle ellers lidt underlige udsving. Det kan fx se ud som om,
matematikundervisningen ikke er tilfredsstillende for en forholdsvis høj procentdel
af eleverne. Det skyldes OEX, hvor de ikke har fagopdelt undervisning, og hvor de
derfor svarer helt anderledes end i OE10. Her er der nemlig slet ingen, der i høj eller
meget høj grad har lært noget om matematik. Der er 3 personer, der har det i nogen



grad, 8 der har det i ringe grad og hele 10 der har det i meget ringe grad. Det giver
mening, undervisningens karakter taget i betragtning og tilmed kan emnerne være
skævt fordelt, så der kun har været få emner, hvor matematikken har været mere
tydeligt på banen. Det tværfaglige kan desuden gøre det sværere for eleverne at
gennemskue, hvad de har lært rent “kernefagligt”. Elevernes angivelse af hvor
vigtigt for dem, det er at lære matematik, er i øvrigt stort set tilsvarende forskudt.

I OE10 klasserne er det kun 4, der i ringe eller 2 der i meget ringe grad har lært
noget i matematik. Imens de øvrige besvarelser ligger i nogen til meget høj grad.
Når vi læser med disse briller på, er der fin overensstemmelse mellem elevernes
forventning, og det de faktisk oplever, at de får ud af det. Med en tendens til at de i
de almindelige OE10 klasser faktisk lærer lidt mere end de forventede eller syntes
var vigtigt. Hvis man spørger dem selv, altså.

Ud over at spørge til det enkeltfaglige som sådan, har vi udvalgt nogle andre
udviklingsområder, som vi synes, det kan være væsentligt at have fokus på, når vi
taler fagligt udbytte.

Spørgeskemaundersøgelsen giver følgende resultat, som bekræfter os i, at det ikke
kun er det strengt faglige eleverne har øjet på og også får noget ud af. I
aflæsningen af resultaterne skal vi dog også huske, at der er en hel klasse (OEX),
som ikke arbejder enkeltfagligt og som heller ikke arbejder med skriftlige
afleveringer i traditionel forstand.

Mentimetersamtalen understøtter ovenstående resultat. Som en skole, hvor vi
vægter læring i forpligtende fællesskaber, kan vi være glade for, at arbejdet i
grupper er topscoreren på udbyttet. Tæt fulgt af evnen til at udvise rummelighed
over for andre holdninger end ens egne.



Det musiske og kreative

Af mentimetersamtalen fremgår det tydeligt, at eleverne ikke synes, man i særlig
høj grad kan mærke på den boglige undervisning, at det er en musikefterskole, de
går på. Det er ikke så underligt, al den stund, at det heller ikke er vores mål. På
Ollerup Efterskole er musik og boglig undervisning adskilt forholdsvist meget i
dagligdagen. Og eleverne får måske ikke øje på, at der fx er et “musik og lyrik”
projekt i en emneuge, som faktisk er dansk- og musikundervisning slået sammen.
De har tendens til ikke at tænke det som noget bogligt, når det optræder sammen
med musikken.

Eleverne synes godt, at musikken og det kreative må fylde mere. Når vi spørger
dem, hvad de ville foretrække, hvis de skulle vælge et fokus for deres boglige
undervisning, er der overvældende overvægt til kunst/kreativ/musik (34
tilkendegivelser ud af 53 - hvor resten fordeler sig på sprog, naturvidenskab og
samfundsvidenskab).

Det tager vi med videre

Eleverne kommer i høj grad for det sociale og det personlige. Men personlig og
social udvikling foregår ikke kun i fritiden. Også i en boglig undervisning, hvor vi
fordybes i det fælles tredje, er der masser af personlig og social udvikling at hente.
Fx peger eleverne jo også selv på, at de udvikler deres evner til samarbejde og
bliver mere rummelige i forhold til andres holdninger m.m. Dette kan vi arbejde med
at bringe tydeligere ind. Dels ved at eksperimentere med at organisere noget af
undervisningen på nye måder, hvor udbyttet måske kan blive endnu større, dels ved
at være mere tydelige omkring de processer der foregår, så eleverne selv bliver
mere bevidste om det udbytte, der allerede findes.



Spørgsmålet om musikkens eller det kreatives bidrag ind i den faglige undervisning
må underkastes nærmere samtale i organisationen. Det er oplagt at tilbyde mere
undervisning, der gør brug af kreative processer, fordi vores elever oplever det som
relevant og motiverende. Hvis musikken skal fylde meget mere i den boglige
undervisning, er det en del af en større samtale om skolens musikprofil. En sådan
samtale venter bestyrelse og ansatte i februar 2022. Det er en balancegang at
forvalte, idet hovedparten af undervisningen, ifølge efterskoleloven, skal være af
bred, almen karakter. Men også fordi det forhold at meget musik er godt, ikke
nødvendigvis betyder, at musik hele tiden er endnu bedre.

Skolen går med skoleåret 21/22 i gang med et omfattende udviklingsprojekt i 10.
klasse, hvorefter der tilbydes 4 forskellige klasser og der eksperimenteres med flere
forskellige tilgange til den boglige undervisning. Dette som en ud af fem efterskoler
der deltager i Efterskoleforeningens projekt “Videre med 10’ende”.

Perspektiv til værdigrundlaget og Grundtvig

I værdigrundlaget står der blandt andet, at:

“Musikglæden er centrum i et nutidigt skolemiljø, som tager afsæt i den danske
efterskoletradition og det Grundtvig-Koldske skolesyn.”

Her kan vi spørge os selv, hvad det skal betyde for vores boglige undervisning, at
skolen tager afsæt i et Grundtvig-Koldsk skolesyn. At skolen, som hele arbejder
med mange af de traditionelle elementer, betyder ikke nødvendigvis, at de også
genfindes i den boglige undervisning. Det kunne være en interessant videre
drøftelse at kigge på disse elementer og sammenholde dem med vores praksis -
med henblik på at udvikle praksis og naturligvis også at balancere dem med det
nutidige skolemiljø.

Det grundtvig-koldske skolesyn kan ifølge seniorforsker Thorstein Balle (Grundtvigs
skoletanker, Gram 2021 - oplæg på seminar “I skole med Grundtvig) sammenfattes
i følgende punkter::

● Skolen er et liv i sig selv - elevens liv her og nu
● Skolens helt centrale fag er historie, dansk og religion - det nationale skal

understreges med henblik på forestillingen om folket.
● Fællessangen er central i formidlingen af g/k’s livssyn. glæden ved livet og

dets gådefuldhed.
● Det forpligtende fællesskab vægtes i ord og praksis. Mange skal gøre meget

sammen.
● Skolen skal ikke måle elevernes viden gennem karakterer og prøver.

Der kan suppleres med undervisningssynet også:

● Skolens undervisning skal først og fremmest have fokus på elevernes liv her
og nu-  og derefter på deres fremtid (Livsoplysning)



● Skolens undervisning skal vægte den sanselige, følelsesmæssige og den
rationelle tilgang til livet ligeværdigt (Det hele menneske)

● Skolens undervisning skal give eleverne forståelse for, at alle mennesker og
tanker, ting og handlinger i livet indgår i en sammenhæng spændt ud mellem
fortidsfortolkning og en fremtidsforestilling (Det historisk-poetiske)

● Undervisningens metode skal prioritere fortælling, dialog og det mundtlige
ord (det levende ord)

● Skolens undervisning skal hvile på forestillingen om - og give forståelse for
alle menneskers ligeværd (ubetinget elsket af Gud)

● Skolen skal give eleverne mod på og lyst til at få viden og færdigheder
(skolen for livet)

● Skolen skal gennem sit eget eksempel give eleverne mod på og lyst til
forpligtende fællesskab og deres medvirken og medbestemmelse i de fælles
sammenhænge (levende vekselvirkning)

Mette Sanggaard
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