
Evaluering af den samlede undervisning på Efterskolen Solgården 19/20: 

DANSK 



Indhold: 

Side 2: Konklusioner 
Side 3: Online Survey 
Side 10: Elevernes kommentarer 



Konklusioner: 
Understøttende lærer:  
80% af eleverne udtrykker stor tilfredshed med brugen af understøttende lærer. 
Holddeling: 50% af eleverne udtrykker tilfredshed med brugen af niveaudeling. 
Trivsel: 90% af eleverne giver udtryk for at de både føler sig trygge og fagligt udfordrede i 
danskundervisningen. 

Alt i alt er det lykkedes med brugen af understøttende undervisere og niveaudeling af skabe et 
godt læringsmiljø for langt størstedelen af eleverne. 

De 10% af eleverne, som ikke føler sig trygge og udfordrede angiver typisk som begrundelse, at de 
har kedet sig - vi har muligvis ikke været gode nok til at udfordre de dygtigste 10% fagligt. 

Organisation: 
Eleverne blev bedt om at vurdere udbyttet af en række organisationsformer: Klasseundervisning, 
gruppearbejde, pararbejde, soloarbejde, online-soloarbejde og lektier (arbejde uden adgang til 
lærer). 
Her scorer solo-arbejde højest fulgt af par-arbejde. Men forskellene er små, dog scorer 
Cooperative Learning aktiviteter forholdsvist lavt. Elevernes kommentarer tyder på, at ikke alle har 
forstået spørgsmålet og definitionen af Cooperative learning. 

Afleveringer: 
55% af eleverne finder mængden af afleveringer (ca 6) passende mens resten finder at det er for 
mange. Samme billede gælder anvendelsen af online-prøver i læsning og stavning. 

IT-anvendelsen: 
85% af eleverne finder anvendelsen af IT ”tilpas”  
Af elevernes kommentarer fremgår det, at de er glade for, vi som skole og som lærere forholder os 
til hvornår it-anvendelse er hensigtsmæssig og at vi underviser i at værne om sin personlige 
opmærksomhed. 

Alt i alt kan vi være tilfredse med de valg, vi har truffet og med danskundervisningen. 

En enkelt fodnote: Det er tankevækkende, at i kommentarerne nævner rigtig mange elever deres 
dansklærer ved navn som hovedårsag til, at at danskfaget er trygt og udviklende på Solgården. 



 

Side 3 

Hvilken dansk-klasse går du i? 

 

Er det en fordel med en understøttende ekstra lærer? 

 

Er det en fordel, når klassen opdeles i flere hold? 

 

Oplever du dig tryg i dansk-undervisningen? (fx til at spørge om hjælp, 
arbejde med andre mv.) 

 



 

 

Føler du, at du bliver udfordret i dansk-undervisningen? 

 

Hvordan oplever du, at der er 2 undervisere? 

 

Hvordan føler du, at du bedst bliver klædt til danskfaget nu og i fremtiden? 
(giv nedenstående 6 muligheder point fra 1-7, hvor 7 point udtrykker høj 
værdi og 1 point udtrykker lav værdi) - Solo-arbejde 

 



 

Side 5 

Hvordan føler du, at du bedst bliver klædt til danskfaget nu og i fremtiden? 
(giv nedenstående 6 muligheder point fra 1-7, hvor 7 point udtrykker høj 
værdi og 1 point udtrykker lav værdi) - Par-arbejde 

 

Hvordan føler du, at du bedst bliver klædt til danskfaget nu og i fremtiden? 
(giv nedenstående 6 muligheder point fra 1-7, hvor 7 point udtrykker høj 
værdi og 1 point udtrykker lav værdi) - Gruppe-arbejde 

 



 

 

Hvordan føler du, at du bedst bliver klædt til danskfaget nu og i fremtiden? 
(giv nedenstående 6 muligheder point fra 1-7, hvor 7 point udtrykker høj 
værdi og 1 point udtrykker lav værdi) - klasse-undervisning 

 

Hvordan føler du, at du bedst bliver klædt til danskfaget nu og i fremtiden? 
(giv nedenstående 6 muligheder point fra 1-7, hvor 7 point udtrykker høj 
værdi og 1 point udtrykker lav værdi) - Lektier 

 



 

Side 7 

Hvordan føler du, at du bedst bliver klædt til danskfaget nu og i fremtiden? 
(giv nedenstående 6 muligheder point fra 1-7, hvor 7 point udtrykker høj 
værdi og 1 point udtrykker lav værdi) - CL (korte mundtlige samtaleøvelser) 

 

Hvordan føler du, at du bedst bliver klædt til danskfaget nu og i fremtiden? 
(giv nedenstående 6 muligheder point fra 1-7, hvor 7 point udtrykker høj 
værdi og 1 point udtrykker lav værdi) - Online Multiple-choice 

 

Hvad synes du om antallet af afleveringer? 

 



 

 

Hvad synes du om antallet af online-øvelser i diktat/læsning (9x) og A-prøver 
(10k)? 

 

Hvor meget anvendes computeren? 

 

Hvor meget anvendes papir og blyant? 

 



 

Side 9 

Samlet status 

  

 

 
 



 

 

Her kan du uddybe dit svar 
• Hvis man mener at have en A, B og C klasse så ja! Tænker at det er mere tid til den enkelte elev 
• Hvis det menes som gruppearbejde, så synes jeg det er en fordel, da jeg godt kan lide at arbejde i 

grupper 
• Nogle gange er det praktisk med gruppearbejde, og andre gange er det smart at alle arbejder 

lydløst i klassen 
• Det kan være godt hvis der er mange med spørgsmål og brug hjælp 
• Jeg kan godt lide det fordi man er flere der kan udveksle med hinanden 
• Jeg har læet berden og jeg fik Højer karakter i min dansk stil 
• Tænker det er rart, at man ikke sidder 50 i én klasse, men i flere små. 
• Alt i alt tror jeg det fungerer meget godt, da der tit er flere elever, der har brug for hjælp samtidig. 
• Det stor fordel, fordi det mere mulighed for at få hjælp. Hjælpe læreren giver også hjælpe selve 

"hovedlæren" når de bliver i tvivl om hvad der er rigtigt og forkert. Der kommer også flere vinkler i 
timerne. 

• nogen gange har jeg det svært men for hjælp 
• Manglen på kontrol over hvilke grupper man kom i gjorde at man ofte var i en gruppe med folk man 

ikke arbejdede godt med. 
• Jeg føler ikke det har gjort den store forskel. 
• Jeg synes ikke rigtig vi er blevet opdelt 
• Så er der støre mulighed for at få hurtigere hjælp 
• Folk laver ikke noget i grupper 
• Der kan både være fordele og ulemper men det fungerer fint. 

Her kan du uddybe dit svar ovenfor 
• Nogle er det svært at forstå 
• Det kommer meget an på, hvem man arbejder sammen med. Når man selv må lave hold, er det 

nemmere for så er man sammen med en, man er tryg ved. 
• Henrik er i hvert fald rigtig god til at skabe et trygt rum! 
• Min bare virkelig dygtig og engageret og erfaren det gør at jeg føler at timerne er spændende og 

jeg har lyst til at lære mere. 
• Jeg føler, at i min klasse har jeg frit kunnet række hånden op og deltage i undervisningen. 
• God klasse 
• Man er I trygge rammer 
• Dette er subjektivt, men jeg spørger ikke om hjælp så ofte. 

Her kan du uddybe dit svar ovenfor 
• Men det så jeg kan forstå det 
• Jeg har oplevet lidt udfordring, men ikke på samme måde som min forrige skole. Det er bare svært 

som efterskolelærer at tilpasse en undervisning som er rimelig for alle forskellige niveauer 
• Fordi jeg ikke har haft dansk i 2 et halvt år så ved ikke så maget dansk 
• jeg opsøger det ikke 
• Et emne som livets store spørgsmål, var meget lærerigt og nyt 
• Det er i hvert fald sværre end i 9. klasse. 

Har du gode idéer til bøger, materiale-systemer, websteder, aktiviteter, som 
du har lyst til at foreslå til dansk-undervisningen på Solgården? 

• Synes litteratur historie var enormt lærerigt 
• Ikke rigtigt 
• Nej 
• Bibelen eller Moby Dick 
• Ikke rigtigt. Måske kunne man få en roman man skulle læse, og så skulle man samle op på klassen 

hvis der er tid til det 
• Ordnet... dsn.dk 
• Nææh, det tror jeg ikke 
• Nej 
• Næh 
• Jeg synes at den måde vi havde timer på og bestemt det litteraturhistoriske forløb var både svært, 

med også spændende og lærerigt 
• nej 
• Nej 
• Behold meebook 



 

Side 11 

• Ikke specifikt. Men i år synes jeg, at teksterne i de forskellige genre har mindet meget om 
hinanden. Så hvis det kunne lade sig gøre at gå lidt bredere. 

• Clio. Online 
• ind i dansk 
• Jeg synes egentlig det 100 procent fyldest det der bliver opgivet og er tilgængeligt. 
• det tror jeg ikke 
• clio som fx. det kunne ihvertfald være en god ide:) 
• Nej, det tror jeg ikke 
• Nej, syntes det har fungeret meget godt 
• Jeg synes det fungerer meget fint som det er nu 
• Gyldendal.dk 
• Nope, synes det er ret fint. 
• Noodeltools 
• gyldendal.dk 
• Nope 
• ikke rigtigt 
• Nej 
• Nope 
• næh 
• skaf gyldendals ordbog. det er den de fleste kender når de kommer her til. og jeg føler at vi har 

brugt en del tid på at lære en ny ordbog at kende når vi alligevel allesammen har brugt den samme 
før hen.- og den tid kunne vi godt have brugt på noget andet 

• Nooe 

Her kan du uddybe dit svar ovenfor 
• Få ny lære midt i året er ikke en fordel, men at have en støttelærer giver endnu mere tid pr. elev 
• Hvis det menes som at vi har støttelære på, så synes jeg det er en fordel, for så er der jo flere 

lærer til at hjælpe eleverne med ting. Men hvis det menes som at vi har haft forskellige lærere, så 
synes jeg ikke om det 

• Aldrig rigtig prøvet det i dansk 
• 1. Hvis den ene er syg, skal man ikke tænke på vikar 

2. Man kan nå at hjælpe flere på kortere tid 
3. Mindre stress på en enkelt lærer til forberede det hele 

• De kan have forskellige meninger 
• Jeg vil ikke glip alt i dansk 
• Jeg har kun haft Rønn 
• Vi havde ikke 2 undervisere - vi havde kun Rønn 
• Altså det er rart nok, at man kan spørge den anden lærer, men det har ikke været så nødvendigt 

for mig. 
• Det er mere spændende, og man får mere lyst til at deltage i undervisningen 
• Det er rart hvis man skal spørge om noget. 
• Vi har ikke 2 undervisere 
• Ved ik 
• Man lægger ikke rigtig mærke til det. Men der er klart mere tid til den enkelte elev med to 

undervisere. 
• Det har vi ikke. 
• Gør ikke den store forskel, men er fedt hvis man får brug for hjælp 
• Ved ikke helt hvad i mener med to undervisere. Undervisning på torvet fungerede okay. 
• nogle gange er det bare mere forvirrende fordi de kan sige to forskellige ting 
• Fordi så er der 2 som kan hjælpe 
• det giver god variation 

Hvordan oplever du at have ekstra dansk/lektiehjælp? (hvis ikke du har det, 
springer du blot dette spørgsmål over) 

• Det har hjulpet mig meget 
• Har ikke haft det... 
• Det går godt 
• kæmpe hjælp 
• meget stor hjælp 
• Det er fint nok 
• Det er fint men nogle gange kan det værre lidt kedeligt når der ikke er så mange i klassen 



 

 

• Vi lavet ikke så maget men det var også ret at lave noget hvis vi havdet mange ting lavet for det 
meste fransk 

• Godt 
• Det virker godt 

Uddyb gerne dine point nedenfor ud for hver mulighed. - Solo-arbejde 
• Er personlig dårlig til at tage mig sammen til at lave noget arbejde 
• Jeg føgler jeg Ian berden 
• Det er rart at man kan sidde selv og f.eks. analysere en tekst eller noget 
• Det er vildt vigtigt, at kunne arbejde selvstændigt og det er helt sikkert der, jeg bedst kan 

udfordrer mig selv. 
• . 
• det går fint. især når man får lidt hjælp engang imellem 
• Godt 
• Altid godt - hvis man brænder for at lave noget 
• Kan Best arbejde allene 
• . 
• . 

Uddyb gerne dine point nedenfor ud for hver mulighed. - Par-arbejde 
• Der er en anden person der forventer at du også laver noget så det giver mig helt sikkert mere 
• Nå man er emiren sp går ok 
• Det er rart at være flere om tingene nogle gange, så hvis man sidder fast har man altid ens 

makker, som kan hjælpe, så man kan også diskutere frem og tilbage om ens svar 
• Vigtigt at kunne lytte til andre og lære af dem. 
• . 
• 2 og 2? ja det kommer selvfølgeligt an på hvem man er sammen med. men for det meste er det 

vellykket 
• Godt 
• Man laver for det meste noget men nogle gange falder der også snak i 
• . 
• . 

Uddyb gerne dine point nedenfor ud for hver mulighed. - Gruppe-arbejde 
• ______”__ 
• Nå man er enige 
• Det bliver hurtigt svært at lave noget, hvis man er mere end bare 2 
• Det kan man virkelig lære meget af og det skal man en hel masse af senere i livet, så det er i bund 

og grund bare vigtigt at kunne. 
• . 
• igen. det sammen som den overstående. det kommer  an på hvem man er i gruppe med 
• Gruppe-arbejde har en tildens til at blive lidt kaotisk, nogle føler at de har intet ansvar for at lave 

noget, og dette kan få andre i gruppen til at føle sig ansvarlige for qlt hvqd der skla laves. I solo- og 
par-arbejde står det klarer at man selv har et ansvar 

• Fint nok 
• Ikke det bedste, da man hurtigt bliver den, som skal lave alt selv. Ellers godt, hvis ens gruppe er 

med på at lave noget. 
• Det kommer afnd på hvem du arbejder med 
• . 
• . 

Uddyb gerne dine point nedenfor ud for hver mulighed. - klasse-undervisning 
• Hvis man kan gøre det interesant så tror jeg at man får en helt masse ud af det 
• Alle forstå det 
• Bliver kedeligt i længden og så får man ikke så meget med. 
• Jeg får personligt ikke så meget ud af det. 
• . 
• kunne godt blive bedre.  nogengange er det lidt svært at få jeres hjælp. især når der er mange der 

har brug for hjælp. men det er selvfølgeligt klart.. 
• Godt 
• Jeg lærer klart mest ved, at læreren underviser og eleverne kan deltage. 



 

Side 13 

• Psyko-analyse og eksistentialistisk tilgangsmetode og sådan noget var meget spændende og 
lærerigt 

• Hvis du ikke er træt så lære man maget godt 
• . 
• . 

Uddyb gerne dine point nedenfor ud for hver mulighed. - Lektier 
• På efterskole er der ikke den store motivation til at lave lektier så på efterskole tror jeg ikke at det 

giver særlig meget 
• Det svært nå man ikke forstå det 
• På efterskole er det svært at få lavet lektier, men hvis det f.eks. er en ugeopgave er det rarere end 

dag til dag lektier 
• I en tilpas mængde er det godt. 
• . 
• fx når man sidder på værelset for at lave lektier.. lærene må gerne kigge ind lidt mere. 
• For det meste lærer du ikke noget af lektier 
• Fint nok 
• Oplevelsen med lektierne på efterskole var at det ikke var de mest nødvendige vi fik og efter jeg 

lavede dem gik det op for mig at jeg ikke rigtig lærte noget. 
• Lektier er fint men ikke for mange fordi vi er på efterskole så vi skal have plads til at være sammen 
• . 
• Føler ikke jeg lærer noget at de lektier vi får. Føler ikke at de er så nødvendige. 

Hvad har bidraget mest til dine fremskridt i dansk? 
• lektier 
• Litteratur historisk forløb 
• En enormt dygtig og klog lærer der har udfordret mig på en virkeligt god måde. Særligt forløbet om 

filosoffer var lærerigt og noget helt andet 
• En god og sjov lære 
• Min lærer? 
• Par- og gruppearbejde 
• Mig 
• Mig selv 
• Læreren 
• Anders Rønn og hans hjerne 
• Pas 
• Mulighed for solo-arbejde 
• At få en ordentlig lærer, altså en lærer som bar bestemt men på en god måde, og så at hun tager 

undervisningen seriøst og alt det der! Mette er egentlig bare en konge lærer! 
• Litteraturhistorisk forløb 
• At arbejde med noget 
• Niveauet passer så det ikke er for nemt eller for svært 
• Nej 
• Egen motivation 
• Hjælp og at lærerne kun ville os godtq 
• pas 
• Min lærer 
• Undervisningen 
• Anders Rønn 
• Ved ikke helt, måske at jeg fik Mette som lærer, hvilket motiverede mig til at lave mere, fordi hun 

er en VIRKELIG god lærer. 
• Et trygt klasseværelse 
• Forløbet om filosofferne og de store tænkere 
• . 
• det er da gået meget godt for mig i år 
• Klasseundervisning og eksamen 
• det ved jeg ikke 
• at lærerne er ret gode til at forklare sig 
• Nogle af forløbene har været ret brugbare 
• Lærere som er positive 
• Mette 



 

 

• Min motivation 
• Mig selv 
• Måden vi er blevet undervist å 
• Godt 
• Klasseundervisningen 
• Min lærer 
• Emnet om de filosofiske tænkere 
• Jeg peakede i 9. klasse 
• Lidt af det hele 
• Det ved jeg ikke 
• Anders Rønn 
• Hjælp fra lære og elever 
• Anders Rønn, han har udfordret mig og har udvidet mit ordforråd.. 
• jeg har ikke haft fremskridt 
• Danske websites 
• Timer på klassen med tavle gennemgang (behøves ikke være ekstra grundig) 
• Om livets store spørgsmål. Jeg synes, at det var spændende omkring filosofferne osv. da jeg føler, 

at jeg kan bruge det i fremtiden. 
• Anders Rønn 
• . 
• Hmmm det ved jeg faktisk ikke 
• Ved ik 
• Samarbejde 
• Litteratuhistorisk forløb + nogle emner på klassen 
• Lidt af det hele 
• . 
• Ordforråd 
• undervisning på klassen 
• . 
• Min pc 
• arbejdet i timerne 
• store fremlæggelser 
• Idk 
• Timerne 
• Gruppe arbejde og god varieret undervisning 

Hvad har forhindret dine fremskridt i dansk? 
• for lidt tid 
• Corona. 
• Gruppearbejde i grupper hvor folk ikke gas lave noget 
• Lærerskift 
• Ikke nogen 
• Solo arbejde og at turde spørge om hjælp 
• Mig 
• Youtube 
• Inter 
• Intereser for sport 
• Inter 
• Mængden af gruppearbejde 
• At vi har haft forskellige lærer! 
• Corona 
• At sidde og lytte i klassen 
• Koncentration, man vil hellere være med i det sociale 
• At Skive og ordforråd 
• Egen motivation 
• Karakterræs og præstationspres 
• pas 
• Intet 
• Andre elevers ikke fagligt høje niveau 
• Larm i klassen 
• Lærerskift 



 

Side 15 

• For få udfprdringer 
• Mig selv mest 
• . 
• ikke noget 
• Stress 
• det ved jeg ikke 
• ved ik? 
• Mængden af lektier gjorde at jeg stoppede med at gå op i at lave noget 
• Der er vel ikke andre end en selv 
• ingen 
• Min motivation 
• Mig selv 
• Nogle gange er det bare gået for langsomt 
• Godt 
• Ikke at alle har den samme lyst og indstilling til faget. 
• Klassekammerater 
• Ikke noget 
• Jeg peakede i 9. klasse 
• Det ved jeg ikke. Føler ikke at jeg er blevet værre til faget. 
• det ved jeg ikke 
• Ingen 
• Hvis der har været for maget larm eller sådan noget 
• hvis der er for meget larm og der snakkes om alt muligt andet end danskopgaven. 
• mig selv 
• Computeren 
• I år; ingenting 
• Ingen ting 
• Dovenskab 
• . 
• Nok mest det at jeg ikke selv har givet alt, hvad jeg havde. Men kun fordi jeg hele tiden havde 

tanken om at jeg gik i 10 
• Ved ik 
• ved ikke 
• Ved det ikke 
• Det ved jeg ikke. Føler ikke at jeg er blevet værre til faget. 
• . 
• Det ved jeg ikke 
• ting som jeg syntes har været for svært 
• . 
• . 
• mistet koncentrationen 
• alt det lære skift i løbet af året 
• Idk 
• Pas 
• . 

Er der noget, du godt kunne tænke dig at sige om dansk-undervisningen, men 
som du ikke har været omkring i spørgeskemaet, kan du skrive det her. 

• Tving gerne eleverne til at læse lidt mere, det har jeg manglet! Fx giv dem en god skole bog 
• Som sagt, karakterræs og præstationspres/angst er nogle ting der er uden at lærerne ved 

fordærdelig meget om det - de kan sagtens nævne det, men der vil altid være det har ræs og pres 
om at vise at man er lige så god som de andre 

• :) 
• Synes det har været mega fedt, men der mangler måske lidt fokus på de elever, som godt kunne 

bruge lidt ekstra udfordring. 
Men jeg har følt mig tryg og tilpas i klasseværelset og jeg har aldrig troet så meget på mig selv som 
jeg har gjort i år. 

• . 
• det tror jeg ikke 
• nope 
• Jeg lærte mere da jeg fik mette 



 

 

• Synes at det er mærkeligt at alle analyserer hver deres tekst og billeder og at de så derefter bliver 
tilføjet til pensum. Synes at det ville give mening at bruge en dobbeltlektion på at analysere to og 
to og så komme ud i små grupper og fortælle hvad man er kommet frem til istedet 

• Syntes det har været fantastisk 
• Det er andre elever som inspirere én selv til at dovne den i undervisningen 
• . 
• Naj 

 




