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1. INDLEDNING 

Dette års selvevaluering er udarbejdet af to kommunikationsstuderende, Emilie Bjarnskov og 

Mette Hviid, fra Aalborg Universitet, der i efteråret 2018 var praktikanter på Mellerup Efterskole. 

Emilie og Mette valgte, i samarbejde med skolens forstander, Anne Dahl Iversen, undervisning 

som det overordnede tema, hvor danskundervisningen blev brugt som eksempel til 

selvevalueringen. Herefter udvalgtes to værdipunkter fra skolens vedtægter, Mellerup Cirklen 

samt folkeskolens overordnede obligatoriske kompetencemål for danskfaget i 9. og 10. klasse som 

omdrejningspunkter for selvevalueringen. Oplægget til selvevalueringen blev godkendt af 

bestyrelsen, hvorefter der blev afholdt to evalueringsprocesser med efterskolens danskteam i 

perioden september-oktober 2018. 

1.1 KRAV TIL SKOLENS SELVEVALUERING 

Undervisningsministeriets krav til en efterskoles selvevaluering:  

”En selvevaluering er en evaluering af skolens virksomhed med udgangspunkt i værdigrundlaget. 

En efterskole skal formulere sit værdigrundlag, der skal oplyses til forældre til skolens 

undervisningspligtige elever og til alle andre, som beder om det. Værdigrundlaget skal være 

offentliggjort på skolens hjemmeside. 

Skolens bestyrelse skal udarbejde en plan for evaluering af skolens virksomhed i forhold til 

værdigrundlaget. Denne selvevaluering skal foretages mindst hvert andet år. 

En selvevaluering kan for eksempel have fokus på elevernes overgang til ungdomsuddannelse eller 

fællesskab på skolen med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og virksomhed. Det er skolens 

bestyrelse, der beslutter, hvad en selvevaluering skal indeholde. Skolens selvevaluering skal 

offentliggøres på skolens hjemmeside.” https://uvm.dk/ 
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2. TEMA 

Det valgte tema for selvevalueringen beskrives som Refleksioner over danskundervisningen på 

Mellerup Efterskole, idet der ønskes en evaluering af undervisningen og planlægningen af 

danskfaget. For at evaluere på dette, afholdtes to øvelser med danskteamet på efterskolen med 

udgangspunkt i følgende to punkter fra skolens værdigrundlag: 

”At skolen lever i et samspil mellem tradition og fornyelse, mellem det klassiske og det 

moderne - og at det derfor er af afgørende betydning, at vi forholder os både til vor 

kulturarv og til den tid, vi lever i.” 

 

”At opleve glæden ved dygtiggørelse, bevægelse og skabertrang i både de boglige og de 

kreative-musiske fag.”  

 

De to værdipunkter blev brugt til at evaluere i hvilket omfang danskteamet indtænker dem i deres 

undervisning, men også, hvordan de kan integrere værdierne endnu mere fremadrettet.  

Udover de to værdipunkter var Mellerup Cirklen en del af evalueringen, da den er udviklet på 

skolen for at sikre et fælles sprog og et fælles fokus på at give eleverne de kompetencer og 

værktøjer, der sikrer dem et stærkt fundament i fremtiden. I Mellerup Cirklen fokuseres på tre 

områder for læring; Dygtiggørelse og Nørderi, Eksperimenter og Samskabelse og Produkt og 

Realisering. 
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Mellerup Cirklen er beskrevet nærmere i bilag 1. 

Udover værdipunkterne og Mellerup Cirklen, havde evalueringen desuden fokus på §1, Stk. 4 i 

skolens vedtægter:  

”Skolens formål er inden for rammerne af gældende love og bekendtgørelser om frie 

grundskoler og frie kostskoler at drive en Grundtvig-Koldsk fri- og efterskole samt natur-

børnehave, som skal give eleverne en undervisning, der mindst står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen.” 
 

For at evaluere, om undervisningen mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen, blev folkeskolens overordnede kompetencemål for danskfaget i 9. og 10. klasse 

inddraget i processen med danskteamet. Kompetencemålene kan ses i nedenstående skema:  

 

2.1. MÅL MED EVALUERINGSARBEJDET 

                                                             
1 Kompetencemålene er udarbejdet af Undervisningsministeriet og hentet på uvm.dk 

Kompetenceområde Efter 9. og 10. klassetrin 
 
Læsning 
 

 
Eleven kan styre og regulere sin læreproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst 
 

 
Fremstilling 
 

 
Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. 
 

 
Fortolkning 

 
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem 
systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre 
æstetiske tekster 
 

 
Kommunikation 
 

 
Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse, 
formelle og sociale situationer.1 
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Processen med danskteamet havde som overordnet mål at skabe et rum til refleksion over de 

nævnte aspekter i ovenstående afsnit. Målene var:  

● At undersøge, hvorvidt danskteamet allerede indtænker de valgte værdipunkter i deres 

undervisning og årsplanlægning, og hvordan de kan integrere værdierne endnu mere 

fremadrettet.  

● At undersøge, hvorvidt danskteamet allerede indtænker Mellerup Cirklens tre 

fokusområder for læring i deres undervisning og årsplanlægning, og hvordan de kan 

integrere disse endnu mere fremadrettet.  

● At sikre refleksion over folkeskolens kompetencemål for 9. og 10. klasse i forhold til den 

eksisterende årsplan for danskfaget, så undervisningen mindst står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen 

● At evalueringsarbejdet munder ud i en Best Practice model til danskteamet, så de får et 

værktøj til at gå i dybden med kompetencemålene og integrere dem aktivt i deres årsplan - 

også når der planlægges nye ting for danskfaget. 

2.2. METODE 

Selve evalueringsarbejdet blev foretaget kvalitativt og bestod af to øvelser med danskteamet. 

Øvelserne tog udgangspunkt i danskteamets årsplanlægning, hvor lærerne planlægger 

undervisningens indhold og emner gennem hele skoleåret.  

2.2.1. ØVELSE 1)  

Den første øvelse gik ud på at få danskteamet til at reflektere over, hvorvidt de allerede indtænker 

de valgte værdipunkter og Mellerup Cirklen i deres undervisning og årsplanlægning, og hvordan 

de kan integrere elementerne endnu mere fremadrettet. Til øvelsen blev en pulje af 

refleksionsspørgsmål udarbejdet (Se bilag 2), som lærerne diskuterede og reflekterede over i 

fællesskab og satte i forhold til deres undervisning.  

 

 

2.2.2. ØVELSE 2) 
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Den anden øvelse gik ud på at få danskteamet til at reflektere over folkeskolens kompetencemål 

for 9. og 10. klasse i forhold til den eksisterende årsplan for danskfaget. Til denne øvelse blev den 

eksisterende årsplan hængt op på en væg sammen med en planche med de fire kompetencemål. 

Lærerne skulle sammen forholde sig til de forskellige dele af årsplanen sat i forhold til de fire 

kompetencemål og diskutere, hvorvidt de formår at inkorporere de forskellige kompetencemål i 

deres undervisning. For at skabe et overblik over, om de opfyldte de forskellige kompetencemål, 

fik hvert kompetencemål en post-it’s farve, som lærerne skulle placere på den ophængte årsplan. 

Ud fra oversigten i slutningen af øvelsen skulle lærerne overveje og reflektere over, om der er 

noget, de skal gøre mere eller mindre af i fremtiden.  

2.2.3. BEST PRACTICE FOR INKORPORERING AF KOMPETENCEMÅL OG VÆRDIER I 
ÅRSPLANEN 

Som tillæg og viderebygning af øvelserne i selvevalueringen, blev en Best Practice model til 

danskteamet udarbejdet for at sikre refleksion over folkeskolens kompetencemål for 9. og 10. 

klasse, hver gang, der implementeres noget nyt i danskfaget. For at danskteamet fremadrettet kan 

gå endnu mere i dybden med deres årsplanlægning, er kompetencemålene inddraget i Best Practice 

modellen i en mere omfangsrig udgave. Derudover vil de nævnte værdipunkter og Mellerup 

Cirklen også inddrages som et supplement til Best Practice modellen.  

3. UDDRAG OG VIGTIGE POINTER FRA PROCESSEN 

I dette afsnit vil en opsummering af nogle af de pointer og refleksioner, der kom frem i løbet af 

processen blive beskrevet, opdelt under overskrifterne; Værdi 1, Værdi 2, Mellerup Cirklen og 

Kompetencemål. Således vil der blive slået ned på nogle af de mest relevante udtalelser og 

meninger, der kom frem under processen med danskteamet. 

3.1. VÆRDI 1 

At skolen lever i et samspil mellem tradition og fornyelse, mellem det klassiske og det moderne - 

og at det derfor er af afgørende betydning, at vi forholder os både til vor kulturarv og til den tid, 

vi lever i. 

I forhold til fornyelse af måden at undervise på for danskteamet, nævntes bl.a., at de har fået en 

licens til Gyldendals Danskportal, hvilket kan give dem inspiration og fornyelse i undervisningen. 
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De kan bl.a. anvende musikvideofunktionen, hvor Gyldendal har sat sig ind i, hvilke musikvideoer, 

der hitter omkring de unge, hvilket danskteamet har i sinde at bruge i deres undervisning i et forløb 

om musikvideoer. Derudover har skolen fået opsat projektorer i klasseværelserne, så det er lettere 

at vise eleverne klip og andre relevante ting på internettet i undervisningen, hvilket er en klar 

forbedring i forhold til rammerne før, hvor de skulle anvende projektoren i foredragssalen. 

Ikke kun materielle og praktiske aspekter er blevet fornyet for danskteamet - der er også sket meget 

på de sidste par år inden for måden at arbejde med danskfaget på på Mellerup Efterskole. Lærerne 

er begyndt at arbejde sammen som et team med skemalagte møder. Dette har givet stor fornyelse, 

idet det har givet dem en større arbejdsflade, end hvis de arbejdede alene, fordi de nu kan trække 

på og inspireres af hinandens erfaringer. Sidste år lavede danskteamet desuden for første gang en 

fælles årsplan, hvilket har fornyet deres måde at arbejde på i høj grad. Danskteamet arbejder ud 

fra årsplanen fra sidste år som en skabelon for, hvad de skal gøre i år. De kigger dog hele tiden på 

planen med kritiske øjne, har den løbende under revision og er meget opmærksomme på, hvad der 

fungerede sidste år, og hvad der skal laves om, så undervisningen bliver endnu bedre. Danskteamet 

nævner hertil, at selvom de har en årsplan fra sidste år, så bliver de nødt til at forny sig for ikke at 

gå i stå. 

”Vi tænker fornyelse ved, at vi har en plan, som vi har bygget op fra sidste år. Alt det vi 

synes, der ikke var godt, skifter vi ud og forsøger at finde noget, der er meget nutidigt og 

noget, der er in lige nu.”  
 

Tradition, det klassiske og kulturarv er også med i danskteamets overvejelser, og de nævner, at de 

i danskundervisningen kommer ind på de kanonpunkter2, der forventes, eleverne skal igennem og 

kender til ved skoleårets afslutning. Dansklærerne nævner selv eksempler som, at eleverne 

jævnligt berører og får kendskab til den lyriske verden, de gamle digte, vigtige forfattere som Tove 

Ditlevsen osv., der udgør vores kulturarv. 

”Og det gør vi jo i kraft af vores pensum, hvor vi vælger nogle tekster som er gamle som 

vi arbejder med, i forhold til perioden.”  

 

For at fokusere på samspillet mellem det klassiske og det moderne, inddrager de også nyere tekster, 

                                                             
2 En række tekster fra Dansk Litteraturs Kanon, som Undervisningsministeriet har valgt er obligatorisk at inddrage i 
grundskolen https://www.emu.dk/sites/default/files/Dansk 
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som de sammenligner med ældre tekster og diskuterer dem i deres samtid og kontekst. Det kommer 

som en naturlig del af deres planlægning af undervisningen, at de skal igennem nogle traditionelle 

og gamle tekster, og de er af den overbevisning, at de gør på en ordentlig måde.  

”Det er ikke svært for os at vedligeholde traditionen. Vi har vores pligt på fornyelse og 

hvilke andre muligheder, der er, fordi traditionen den giver sig selv.”  
 

Således ser de en stor pligt i at forny deres undervisning, idet de allerede føler, at de har rigtig godt 

styr på de traditionelle aspekter og har det integreret i deres årsplanlægning, og at de netop derfor 

kan lægge deres fokus på fornyelse, det moderne og den tid, vi lever i. 

3.2. VÆRDI 2 

At opleve glæden ved dygtiggørelse, bevægelse og skabertrang i både de boglige og de kreative-

musiske fag. 

Denne værdi er delt op i hhv. at opleve glæden ved dygtiggørelse, bevægelse og skabertrang. 

3.2.1. AT OPLEVE GLÆDEN VED DYGTIGGØRELSE 

For danskteamet kan dygtiggørelse være mange ting, og de slår bl.a. ned på, at eleverne både skal 

dygtiggøre sig socialt såvel som fagligt. Lærerne går desuden ikke op i kun at rose de elever, der 

får 10 og 12, men også at anerkende elevernes indsats, såfremt de får lavere karakterer. Det nævnes 

bl.a., at de fokuserer på at favne eleverne på det niveau, de end befinder sig på, og at det kan være 

godt for en elev at få et 4-tal, hvis det er der, deres faglige niveau ligger og er der, de kan udvikle 

sig fra. Derfor er tanken ikke, at det at være dygtig nødvendigvis er at få høje karakterer, men også 

at gøre sit bedste fra det udgangspunkt, man har.  

Samtidig har teamet et fokus på at opfordre eleverne til at byde ind med noget i timerne, og at det 

er bedre at byde ind med det, man kan, end ikke at deltage.  

”Alle har noget godt at sige, så derfor er det ikke noget, man griner af fordi man synes det 

lyder tåbeligt og sådan noget. At de lærer at sige, at du har også betydning, vi kan 

forskelligt, og det er rigtig fint.” 
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Således understøtter lærerne, at eleverne oplever en glæde ved at dygtiggøre sig i faget dansk, idet 

de får en betydningsfuld plads i klasselokalet og lærer at blive bedre til at gå i skole og deltage. 

”Dygtiggørelse er jo ikke bare, at man får en god karakter, eller at du er god til at stave 

eller at du er god til at analysere. Dygtiggørelse er jo bestemt også at man kan finde ud af 

at indgå i sociale relationer, og det er jo i den grad også noget, man skal lære.”  

 

I forhold til at dygtiggøre sig både socialt såvel som fagligt, arbejder danskteamet meget med 

gruppearbejde, hvor de veksler mellem at inddele eleverne på tværs af både niveau og engagement 

for at sikre en varieret undervisning og deltagelse af eleverne.  

”Ved at variere grupperne, får de nye roller, og jeg tænker at det er dét der med, at de får 

nye roller i gruppearbejdet, som de kommer til at dygtiggøre sig via.”  

 

3.2.2. AT OPLEVE GLÆDEN VED BEVÆGELSE 

I forhold til bevægelse, er det et emne, lærerne har taget op for nogle år tilbage, hvor konklusionen 

blev, at eleverne bevæger sig så meget i de andre fag, grundet skolens store vægt på bevægelse, at 

det ikke er nødvendigt at implementere det aktivt i dansk. Danskteamet bruger det dog, når de 

laver øvelser med eleverne, der går ud på, at de skal gå rundt mellem hinanden eller eksempelvis 

tage billeder til undervisningen rundt omkring på skolen.  

”Men sådan helt konkret det der med at få sig rørt, det er en rigtig god ide, men de gør det 

så meget i de andre fag i forvejen i løbet af dagen, at vi ikke tænker det ind som sådan.”  

3.2.3. AT OPLEVE GLÆDEN VED SKABERTRANG  

Danskteamet forbinder skolen i sig selv som et sted, hvor skabertrangen er stor, idet der er fokus 

på at skabe en masse musikoplevelser, dans og performance. På den måde skabes der et miljø på 

skolen, hvor skabertrangen er høj, hvilket danskteamet godt vil forsøge at trække endnu mere ind 

i danskundervisningen.  
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Danskteamet udtrykker samtidig, at de har oplevet succes med at mærke skabertrang hos eleverne 

i undervisningen. Dette kommer især til udtryk, når de arbejde med at lave deres egne personlige 

digte eller i den uge, hvor eleverne skal skabe deres egne kortfilm. 

”Vi understøtter vel deres skabertrang ved at stille dem en opgave, og så ligesom få dem 

til at opleve, at det betyder noget, det de laver.”  

 

Netop forløbet, hvor eleverne prøver kræfter med at digte i danskundervisningen, nævner teamet 

som et forløb, hvor eleverne kan opleve glæden ved, at de rent faktisk kan få skabt et digt, der 

lyder godt.  

”Digte det er sådan noget farligt noget for mange, men her bliver det afdramatiseret og så 

laver de et, hvor de tænker “jeg kan sørme også godt digte”. Og det giver dem også lidt 

lyst til det, for de læser det også op som et digt.”  

 

Selvom danskteamet altid forsøger at få eleverne med i undervisningen og opleve en glæde herved, 

bestræber de sig altid på at gøre det bedre. Teamet har, som nævnt, momenter i undervisningen, 

hvor de kan mærke skabertrang hos eleverne, men de kunne godt tænke sig at arbejde mere med 

at få den skabertrang, de oplever på skolen og i andre og mere kreative fag, integreret og overført 

endnu mere til danskundervisningen. 

3.3. MELLERUP CIRKLEN 

Idet Mellerup Cirklen skal ses som et redskab til at sikre den ønskede læring på Mellerup 

Efterskole, blev spørgsmål, der vedrører denne inddraget i processen med danskteamet. Også her 

er resultaterne opdelt i de tre fokuspunkter for læring; Dygtiggørelse og Nørderi, Eksperimenter 

og Samskabelse samt Produkt og Realisering. 

 

3.3.1. DYGTIGGØRELSE OG NØRDERI 

I forhold til at give eleverne tid og plads til at nørde, nævner danskteamet, at de især i filmugen 

har sat tid af til og skabt et format, hvor eleverne virkelig kan gå i dybden og nørde i 
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undervisningen. De udtrykker samtidigt et ønske om at få skabt et rum for eleverne, hvor de kan 

nørde endnu mere med danskfaget, men nævner, at det er tidsaspektet, der ofte spænder ben for 

dem. Derfor kunne danskteamet godt tænke sig, at eleverne blev opfordret og inspireret til, at de 

kunne nørde videre uden for danskundervisningen, så de eksempelvis anvender de ting, de lærer 

omkring diskussion, når de skal styre en diskussion til et elevmøde eller fællesmøde. Således 

ønsker de at skrue endnu mere op for, at eleverne får øjnene op for på hvilke områder, dansk også 

kan bruges i andre sammenhænge.  

Undervisningen indeholder allerede nogle af disse elementer - bl.a. i OSO-opgaven 3 , hvor 

danskteamet forsøger at stille eleverne en opgave, de kan bruge i andre sammenhænge også. 

Eksempelvis kan det være, de skal skrive en ansøgning eller en skadesanmeldelse: 

”De skal lære at formulere sig på den rigtige måde og stille det op på den rigtige måde. 

Og det er noget, alle kommer til at bruge i en eller anden form. Så den der form for 

kommunikation, det er jo en af de rigtig gode ting, der er kommet ind. Og der kan man da 

se, at det kan man virkelig bruge til noget.”  

 
3.3.2. EKSPERIMENTER OG SAMSKABELSE 

Danskteamet nævner, at de forsøger at åbne op for, at eleverne kan bruge deres færdigheder og 

kreativitet, ved så vidt muligt at variere undervisningen og gøre den spændende, så eleverne 

arbejder på forskellige måder i hver dansktime. De inddrager desuden kreative øvelser såsom Walk 

the Talk og at dramatisere eventyr.  

I forhold til at åbne op for elevernes legelyst i undervisningen, ønsker danskteamet at blive endnu 

bedre til netop dette, da de godt kan opleve udfordringer med at få eleverne til at træde ind i et 

kreativt og legende rum i danskundervisningen. 

”De er også glade for, at der er variation i undervisningen, men derfra og så at der rent 

faktisk opstår det, som jeg selv opfatter som legelyst, og jeg kan se i nogle andre 

sammenhænge på skolen... Det kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, hvordan man i 

                                                             
3 Obligatorisk Selvvalgt Opgave for 10. klasse 
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højere grad kunne få eleverne til at acceptere, at det er lige så sjovt at arbejde med dansk 

som med musik og fodbold eller et eller andet.” 

 

Teamet kunne i det hele taget godt tænke sig at arbejde videre med, hvordan de kan skabe endnu 

mere lyst til at lege i undervisningen og give eleverne lyst til at eksperimentere med, hvad dansk 

også kan bruges til.  

3.3.3. PRODUKT OG REALISERING  

Danskteamet oplever, at de lykkes med at få eleverne til at komme ud over rampen og omsætte 

deres færdigheder til noget helt konkret at fremføre, når de eksempelvis læser digte op til en 

caféaften. Det er ikke noget, de gør ret meget i, hvilket de ser som en af deres svageste punkter, 

idet det ikke indgår i deres årsplan, som den ser ud nu, men de kunne godt tænke sig at få det endnu 

mere med i fremtiden.  

”Altså vi gør det over for klassen og har fremlæggelser indlagt i undervisningen, men 

udover det så kunne det jo være mega spændende at lave kortfilm for alle fx. Vi kan sagtens 

blive bedre til at få tingene ud over rampen. Og det kunne være sådan noget som 

caféaftener og læse sådan nogle ting op. Det kunne også være at vise et eller andet skuespil, 

der er lavet eller læse en historie op en aften for nogle andre.” 

 

Endnu engang nævner teamet, at de har et stort fokus på elevernes personlige udvikling og gerne 

vil lære dem at turde samt at give eleverne en indre frihed til at komme ud over rampen og sige 

noget i timerne. Således kobler danskteamet det, at eleverne tør at deltage i timerne med, at de 

også bliver bedre til at komme ud over rampen og vise de ting, de har lavet:  

”Det synes jeg jo er noget af det der er med til både at dygtiggøre dem og til at åbne og til 

at være mere med, og hvor de tænker at “jeg kan altså også godt være med”.”  

 

Et konkret eksempel, hvor lærerne har oplevet succes med dette, er når de kobler forskellige fag 

og fremviser noget fælles. Dette skete sidste år, hvor de havde et projekt, hvor nogle læste digte 

op samtidig med, at der var nogle, der gik modeshow og spillede musik til. 
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3.4. KOMPETENCEMÅL  

Denne øvelse kredser om danskfagets kompetencemål fra folkeskolen og danskteamets 

refleksioner herom. Efter øvelsen tegnede der sig et billede af, at danskteamet formår at inddrage 

alle kompetencemål i deres nuværende årsplan, og at de kunne placere alle fire kompetencemål - 

og dermed farver af post it’s - på årsplanen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenfor vil fremgå eksempler på, hvordan dansklærerne mere præcist tænker de forskellige 

kompetencemål ind i deres årsplan. 

3.4.1. KOMMUNIKATION  

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse, formelle og sociale situationer.  

Teamets refleksioner omkring, hvordan kompetencemålet for kommunikation indgår i deres 

overvejelser i forhold til årsplanlægningen, omhandler hovedsageligt, hvordan eleverne opnår 

kompetencer inden for både skriftlig- og socialt reflekteret kommunikation. I forhold til at udvikle 

elevernes sociale kommunikative kompetencer, har en stor del af årsplanlægningen fokuseret på 

at veksle mellem formen for gruppearbejde og variere undervisningen, så eleverne lærer at 

forholde sig til forskellige roller i et klasselokale.   
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”Vi har jo nogle emner, nogle genrer og noget skriftlighed, som vi ved vi skal igennem og 

så er det hvis vi fx. har arbejdet med eventyr, så tænker vi okay så har vi arbejdet med det 

på den her måde, så har vi måske lyrik bagefter, og så tænker vi, okay de arbejdede meget 

i gruppe da vi arbejdede i eventyr, og de skrev deres eventyr i grupper, så det skal de i 

hvert fald ikke i lyrik, så det også bliver spændende for dem.”  

 

På den måde forsøger danskteamet at variere danskundervisningen så den er spændende for 

eleverne. Årsplanen indeholder ligeledes elementer, hvor danskteamet arbejder på at udvikle 

elevernes kompetencer inden for reflekteret skriftlig kommunikation - både i forhold til komplekse 

og formelle situationer. Dette sker bl.a., i den del af undervisningen, hvor eleverne skal arbejde 

med skadesanmeldelser.  

3.4.2. FREMSTILLING 

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der 

passer til genre og situation.  

I forbindelse med kompetencemålet fremstilling, indgår skriftlig fremstilling og fremlæggelser 

allerede som en del af undervisningen og i flere forskellige situationer såsom i arbejdet med 

musikvideo, digte, kortfilm m.m. Teamet diskuterer desuden, hvordan de kan indtænke netop dette 

element endnu mere i deres fremtidige årsplan. Der bliver især udtrykt et ønske om at kunne 

fremlægge eksempelvis digte på scenen foran et andet publikum end kun de andre elever i 

dansklokalet, så også danskfaget kan bruges til at vise, hvad eleverne har lært og er dygtige til.  

3.4.3. LÆSNING 

Eleven kan styre og regulere sin læreproces og diskutere teksters betydning i deres kontekst. 

Ifølge teamet indgår kompetencemålet for læsning også som en del af deres planlægning, idet især 

det at diskutere forskellig litteratur og genrers betydning i deres kontekst er en stor del af det, de 

arbejder med i danskundervisningen.  

”Vi arbejder jo både med at læse og fortolke, og vi ser dokumentarer, og de laver opgaver, 

og de forholder sig til det i forhold til sin egen identitet. Vi læser aldrig noget eller ser 

noget uden at tale om det.” 
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Selvom danskteamet indtænker læsning i deres årsplanlægning, udtrykker de samtidigt et ønske 

om at arbejde på at give eleverne flere kompetencer inden for at kunne styre og regulere sin egen 

læreproces, især ift., når der afholdes læseprøve, så eleverne kommer igennem de ønskede tekster.  

3.4.4. FORTOLKNING  

Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og 

diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster 

I forhold til danskteamets refleksioner om, hvordan de indtænker kompetencemålet for fortolkning 

i deres undervisning, sker det især, når der arbejdes med analyse af enhver slags. Samtidig har 

teamet mange af de samme refleksioner omkring dette kompetencemål, som der var omkring 

læsning, idet de ser en klar sammenhæng i, hvordan de forstår de to mål. Kompetencemålet 

fortolkning kommer som en naturlig forlængelse af læsning, hvilket kommer til udtryk, når de 

arbejder med eksempelvis tekster, de har læst, hvor eleverne efterfølgende skal forholde sig til og 

diskutere teksters betydning i forhold til kultur, identitet og sprog.  

3.4.5. EKSEMPEL PÅ SAMSPILLET MELLEM DE FIRE KOMPETENCEMÅL I 
ÅRSPLANEN 

Generelt for denne del af evalueringen er, at danskteamet har gode refleksioner om opfyldelsen af 

de fire kompetencemål i deres årsplanlægning, idet de ser en klar sammenhæng mellem de 

forskellige mål, og hvordan de alle kommer i spil i de forskellige dele af undervisningen i større 

eller mindre grad. Et eksempel på, hvordan teamet helt konkret har tænkt de forskellige mål ind i 

deres undervisning kan ses i nedenstående udtalelse: 

”Et helt konkret eksempel, er musikvideoforløbet. Her skal de i grupper finde en 

musikvideo, de har lyst til at arbejde med, og det er jo under læsning. De skal finde en 

musikvideo, der er relevant for emnet og som er værd at arbejde med. Så skal de fortolke 

den via nogle fortolkningsspørgsmål, lære den at kende og finde ud af, hvad handler den 

her musikvideo egentlig om, og hvordan passer den til teksten. I forhold til fremstilling, så 

var opgaven også at de skulle lave et fælles docs-dokument, hvor de alle sammen kunne 

sidde og skrive sammen, så de ligesom fik analysen ned på papir, og så skulle de fremlægge 

for resten af klassen.”  



 15 

 

Dette eksempel er et generelt billede på, hvordan de flere gange i årsplanlægningen inkorporerer 

de fire kompetencemål i deres opbygning af undervisningen og måden, eleverne arbejder med 

emnerne på. 
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4. KONKLUSION  

Det kan konkluderes, at danskteamet fik reflekteret over både de to værdier, Mellerup Cirklen samt 

folkeskolens kompetencemål, og at de formåede at sætte disse refleksioner i sammenhæng med 

deres årsplan. Desuden tegnede der sig et billede af, at teamet har stor erfaring inden for 

danskfaget, og at kompetencemålene indgår som en del af deres årsplanlægning. 

I løbet af øvelserne opstod der desuden refleksioner om, hvad teamet allerede gør rigtig godt, men 

også, hvad de ønsker at gøre endnu mere af for at kunne løfte danskundervisningen på Mellerup 

Efterskole. Processen gav desuden danskteamet mulighed for at reflektere over deres undervisning 

på et højere plan, end de eller har tid til i hverdagen.  

På baggrund af selvevalueringen og resultaterne herfra, er en Best Practice model udformet til 

danskteamet, så de for fremtiden også kan skabe rum til refleksion over deres egne valg i årsplanen, 

men også så de får nogle værktøjer til at integrere refleksionerne over værdierne og især 

kompetencemålene i deres årsplan.  
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BILAG 

 

BILAG 1 - MELLERUP CIRKLEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

På Mellerup Efterskole møder du spændende og udviklende rammer, hvor du kan udfolde dig per- 

sonligt, socialt og fagligt. Vi skaber balance mellem det trygge og genkendelige og det udfordrende 

og alternative, og prioriterer tid til fordybelse og kvalitet. Du arbejder kreativt individuelt, i 

grupper og på tværs af grupper og fag. Og du skaber og realiserer produkter og resultater, så du 

lærer at føre projekter helt i mål sammen med dine kammerater. 

Mellerup Cirklen giver os et fælles sprog og et fælles fokus på at give dig netop de kompetencer 

og værktøjer, der er sikrer dig et stærkt fundament i fremtiden. 

Vi har tre fokusområder for læring: 

 

FOKUS #1 

Dygtiggørelse og nørderi 

Her træner du dine faglige, tekniske og kreative færdigheder indenfor en række fag og interesse- 

felter – man kan sige, at det er med dygtiggørelse og nørderi, at du får “The Basic Skills”. Det 
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kræver dedikation og vedholdenhed. 

Du udfordres og støttes i en bevægelse mod din nærmeste læringszone. Uanset hvilket niveau du 

har. Det gælder i alle fag, uanset om det handler om kommasætning, tyske verber, akkorder, 

sangteknik, selvtillid og mod! 

 

FOKUS #2 

Eksperimenter og samskabelse 

Her lærer du at bruge dine færdigheder, din kreativitet og din personlighed til at lege, eksperimen- 

tere, samarbejde og skabe sammen med andre – på tværs af interesser, fag og releationer. 

Med fokus på eksperimenter og samarbejder lærer du, hvordan dine individuelle evner, kundska- 

ber og nysgerrighed kan sættes i spil i et fagligt fællesskab. Du lærer, hvad der fremmer det gode 

samarbejde, at dele dine ideer – og at eksperimentere, improvisere og give konstruktiv feed-back. 

Du træner dit blik for kvalitet og din evne til at forfine og blive ved! Du lærer effektive metoder 

til idegenerering, konceptudvikling og projektstyring, som du kan bruge nu og i fremtiden – både 

personligt, i studiesammenhænge og i dit professionelle virke. 

 

FOKUS #3 

Produkt og realisering 

Her kommer du ud over rampen. Du lærer at omsætte dine færdigheder og dine eksperimenter til 

koncepter, produkter og oplevelser der beriger og inspirerer andre – i Mellerup, i Danmark og i 

Verden. 

Med fokus på produkt og realisering lærer du, hvordan du gør egne og fælles projekter til virke- 

lighed, så de gør en forskel for forskellige brugere, kunder og samarbejdspartnere. 

 

BILAG 2 - SPØRGSMÅL TIL DANSKTEAMET  
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VÆRDI 1 

Samspil mellem tradition og fornyelse 

○ Hvorvidt tænker vi samspillet mellem tradition og fornyelse ind i undervisningen - 

og i hvilket omfang?  

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

Samspil mellem det klassiske og det moderne 

○ Hvorvidt tænker vi samspillet mellem det klassiske og det moderne ind i 

undervisningen - og i hvilket omfang?  

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

Forholden til både kulturarv og den tid vi lever i  

○ Hvorvidt forholder vi os til både vor kulturarv og den tid, vi lever i i forbindelse 

med undervisningen - og i hvilket omfang?  

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

VÆRDI 2 

At opleve glæden ved dygtiggørelse 

○ Hvorvidt bestræber vi os på at understøtte eleverne i at opleve glæden ved 

dygtiggørelse i vores undervisning? 

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

At opleve glæden ved bevægelse 

○ Hvorvidt bestræber vi os på at understøtte eleverne i at opleve glæden ved 

bevægelse i vores undervisning? 

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

At opleve glæden ved skabertrang  
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○ Hvorvidt bestræber vi os på at understøtte eleverne i at opleve glæden ved 

skabertrang i vores undervisning? 

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

MELLERUP CIRKLEN 

Dygtiggørelse og nørderi 

○ Hvorvidt giver vi eleverne plads til at dygtiggøre sig og nørde, så de kan få “The 

Basic Skills”, der kræves i undervisningen? 

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

Eksperimenter og samskabelse 

○ Hvorvidt åbner vores undervisning op for, at eleverne får lov til at bruge deres 

færdigheder, deres kreativitet og personlighed til at lege, eksperimentere, 

samarbejde og skabe sammen med andre?  

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 

Produkt og realisering  

○ Hvorvidt åbner vores undervisning op for, at eleverne kommer ud over rampen og 

lærer at omsætte deres færdigheder og eksperimenter til koncepter, produkter og 

oplevelser, der beriger og inspirerer andre?  

■ I hvilke situationer kommer det til udtryk, og hvordan kan vi tænke det 

endnu mere ind i undervisningen? 


