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Selvevaluering af linjer og valgfag 

 

Indledning 
 
Til skoleåret 2009/2010 havde vi lavet en ny struktur for de praktisk-musiske fag i efterskolen. Tidligere 
havde fagtilbuddet bestået af en række 2-lektioners valgfag, kaldet kursusfag, samt en række kerne-
valgfag onsdag eftermiddag fra kl. 14 til 17. Eleverne kunne vælge kursusfag 6 gange årligt og kerne-
valgfag 4 gange årligt. 
 
I skoleåret 2006/2007 evaluerede vi skemaet og de praktisk-musiske fag. Eleverne var ganske godt til-
fredse med såvel kursusfag som kernevalgfag, men lærerne har med tiden syntes, at der manglede fag-
lig fordybelse og udvikling. Derudover har vi oplevet, at eleverne har haft svært ved at finde ud af deres 
skema med de mange omskifteligheder. 
 
I indeværende skoleår har vi lagt kernevalgfagene om til linjefag med i alt 5 linjer: 
 

 Linjen for håndværk, kunst og design 

 Linjen for musik og performance 

 Livsstilslinjen 

 Boldspilslinjen med fodbold i udesæsonen og håndbold i indesæsonen 

 Friluftslivslinjen i udesæsonen 
 
Eleverne har linjefag onsdag eftermiddag, og kan desuden vælge linje-relaterede valgfag til i de øvrige 
valgblokke. Der vælges linjer og valgfag 4 gange årligt. 
 
Blandt lærerne evalueres der løbende på det nye linje- og valgfagstilbud, så det ville være naturligt at 
bruge eleverne i forbindelse med selvevalueringen. Eleverne har fået en række spørgsmål, hvoraf nogle 
har udgangspunkt i skolens værdigrundlag. 2/3 af eleverne har besvaret spørgeskemaet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Glamsbjerg Fri- og Efterskole vedkender sig de grundtvig/koldske tanker om men-
neskelivet og skolelivet som udgangspunkt for efterskolens værdigrundlag: 

 Vores grundholdning er, at mennesker er forskellige, og at der i 
denne forskellighed ligger en stor styrke. 

 Vi mener, at mennesker har brug for positive oplevelser af egne 
kræfter og evner. Vi ønsker derfor at stimulere de unge menne-
skers selvværd ved at give den enkelte passende udfordringer så 
vel fagligt som menneskeligt, ligesom vi ønsker at udvikle det hele 
menneske. 

 Efterskolelivet er et forpligtende anliggende for såvel skolens an-
satte som for de unge mennesker, der skal opleve et værdifuldt 
fællesskab, hvor de gennem medindflydelse og medansvar oplever 
sig selv som en vigtig del af helheden. 
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Skemaet: 
 
Ingen af eleverne er utilfredse med deres skema. 40 % har svaret, at de er tilfredse, og de resterende 
60 % er godt eller meget godt tilfredse.  
 
Kun 2 % af eleverne er utilfredse med deres mulighed for at få de fag, de gerne vil have, mens 43 % op-
lever det tilfredsstillende, og resten oplever, at de i høj grad og meget høj grad har fået de fag, de har 
ønsket sig. 
 

Valgfag: 
 
81 % af eleverne svarer, at valgfagene er med til at give dem positive oplevelser af deres egne evner og 
omkring 2/3 af eleverne oplever, at deres selvværd styrkes gennem valgfagene, ligesom de synes, at de 
får passende udfordringer i valgfagene. 
 
I valgfagene oplever 78 % af eleverne nye sider af deres kammerater, og ligeså mange oplever, at valg-
fagene giver god plads til oplevelsen af, at mennesker er forskellige. 
 
61 % af eleverne svarer, at de har medindflydelse på undervisningen, mens 30 % svarer ”Hverken-
eller”, og som en elev skriver: ”Der er vel grænser for hvor meget indflydelse, man kan have på guitar-
undervisning”. 
 
83 % af eleverne skriver, at valgfagene har dygtige lærere, og ingen af eleverne har svaret under middel 
til dette spørgsmål. 
 

Linjer: 
 
Linjefagene onsdag eftermiddage er gode, fordi man bliver dygtigere; det er 71 % af eleverne enige om. 
84 % af eleverne oplever, at de virkelig kan nå noget på disse eftermiddage, og hele 86 % fremhæver 
det som et positiv træk, at linjeeftermiddagene varer længere end almindelig valgfag. 
 
75 % af eleverne svarer, at de får positive oplevelser af deres egne evner på linjerne, og 76 % får pas-
sende udfordringer. 
 
Alle elever oplever i større eller mindre grad andre sider af deres kammerater, og de oplever, at der er 
plads til forskellighed. 
 
84 % af eleverne synes, at linjefagene har dygtige faglærere, og inden har svaret under middel til dette 
spørgsmål. 
 

Næste skoleår: 
 
Imidlertid synes vi ikke, at den nye struktur har givet de muligheder for faglig fordybelse og dygtiggørel-
se, som vi havde ønsket os, sandsynligvis fordi mange elever vælger på tværs af linjerne i de valgblokke, 
hvor det er muligt. 
 
Til det kommende skoleår har vi videreudviklet på skemaet, således at vi på den ene side tilfører linjer-
ne flere ressourcer, og på den anden side forsøger at bevare den fleksibilitet i skemaet, som tiltaler ele-
verne. 
 
Vi har spurgt eleverne, hvad de umiddelbar tænker om de nye tiltag: 
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Til næste skoleår har vi besluttet, at linjerne varer ½ år. Man kan altså være på 2 linjer i løbet af skole-
året. Hvad synes du om det?  

 
36 % svarer ”God idé”, 19 % svarer ”Hverken-eller”, og 36 % svarer dårlig idé. Af kommentarerne kan 
man læse, at den nuværende ordning, hvor de kan vælge nyt hvert kvartal, passer dem fint. 

        
Linjerne udvides, så man både har sin linje onsdag eftermiddag og torsdag i 2-4 lektioner. Hvad synes du 
om det? 

 
Her synes 53 % af eleverne, at det er en god idé, 34 % synes hverken-eller, mens 13 % synes, at det er 
en dårlig idé. 
 
Ud over linjerne fortsætter vi med at have 2 timers valgfag, primært tirsdag eftermiddag.  
 
Hertil svarer 78 % af eleverne ”God idé”, 15 % synes hverken eller, mens 7 % synes, det er en dårlig idé. 
 
Som det kan ses af ovennævnte har vi besluttet, at linjerne kører ½ år ad gangen, samtidig med at lin-
jerne har fået flere timer, som er taget fra de øvrige valgfag. Det skulle gerne være med til at give den 
faglige dygtiggørelse og progression, som vi ønsker. 
 
Samtidig har det været vigtigt for os at bevare skemaets fleksibilitet, så eleverne har mulighed for at 
prøve andre ting end lige netop deres linjefag. Den opgave har vi løst ved at indrette skemaet således 
at der bl.a. tirsdag eftermiddag er 2 valgblokke med mange forskellige valgfag, som de fleste af elever-
ne har mulighed for at vælge. Disse 2-lektioners valgfag vælges for et kvart år ad gangen, og på den 
måde har eleverne mulighed for at prøve mange forskellige fag, idet det ikke nødvendigvis er de sam-
me fag, der ligger her hele året igennem. 
 
De kvartårlige valgfag bliver en bred vifte af forskellige idrætsfag, drama, psykologi, guitarundervisning, 
gymnasieforberedende kurser mv. 
 
Vi har justeret linjerne til næste skoleår ud fra de erfaringer, vi har gjort i dette skoleår, og de kommer 
til at se sådan ud: 
 

 Designlinjen – Linjen for Håndværk, kunst og design med fag som tekstil, billedkunst og 
sløjd. 

 Musiklinjen – med elementer som sangundervisning, sammenspil, band-træning, puls 
og rytme, nodelære, musikteori mm. 

 Håndboldlinjen – Kan nu vælges hele året. 

 Fodboldlinjen – Kan nu vælges hele året. 

 Livsstilslinjen – med fagområder som psykologi, kost og motion, afspænding mm. 
 
Friluftslivslinjen er nedlagt, og faget friluftsliv bliver et valgfag, som ligger uden for det egentlige skema, 
og som alle interesserede har mulighed for at vælge. 
 
Musik og performance-linjen er blevet til en ren musiklinje, og drama bliver i stedet for et 2-lektioners 
valgfag. 
 
Fodboldlinjen er kun for drenge, og det er der sandsynligvis nogle piger, der finder irriterende, men det 
er sådan, vi har valgt at prioritere vores ressourcer. 
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Kort konklusion: 
 
Hvis vi skulle indrette skemaet og udbuddet af linjer og praktisk-musiske fag efter elevernes besvarel-
ser, skulle vi ikke lave særligt meget om. Der er faktisk kun et par piger, der synes, der er for lidt pige-
fodbold, fordi det kun optræder i et enkelt kvartal i løbet af skoleåret. 
 
Vi har derimod valgt at tage udgangspunkt i lærernes ambitioner på deres fags vegne, da vi lagde linje-
strukturen om, og kigger vi på elevbesvarelserne er der da kun 13 %, der synes, det er en dårlig idé, at 
der er flere timer til linjerne. Eleverne er mest skeptiske ved, at man skal have sin linje i et halvt år i 
stedet for et kvart. Det er muligvis zappergenerationen, der kommer til udtryk her, og vi vælger altså at 
prioritere faglig fordybelse og fastholdelse, når det gælder linjerne. 
 
Til gengæld imødekommer de øvrige valgfag ønsket om variation og hyppige skift, så forhåbentlig vil 
den nye struktur vise sig at tilfredsstille både skolen og eleverne. 


