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Forord af Troels Borring

Realkompetence giver anerkendelse
Realkompetence er blevet et af tidens modeord, men hvad dæk-
ker det egentlig over og hvilken relation kan det have til efter-
skoleformen? 
Dette var udgangspunktet da Efterskoleforeningen i 2005 igang-
satte projekt ”Realkompetencer i efterskolen”. Formålet var at 
afdække begrebets muligheder i forhold til efterskolen. 

Forsøget havde sit udgangspunkt i regeringens redegørelse fra 
nov. 2004, ”Anerkendelse af realkompetencer i uddannelserne”. 
Med denne redegørelse blev der fra regeringens side sat fokus 
på realkompetencebegrebet. Ønsket var at bidrage til en offen-
siv kompetencestrategi i Danmark. En strategi der indebar, at 
det enkelte menneskes samlede kompetencer skulle i centrum 
og der skulle være mulighed for at bygge videre på disse i ud-
dannelsessystemet. 

Realkompetence omfatter en persons samlede viden, færdighe-
der og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. 
Det kan være i det offentlige uddannelsessystem, på private 
kurser, på jobbet, gennem folkeoplysende undervisningsaktivi-
teter eller ved at deltage i foreningslivets forskellige aktiviteter 
for eksempel som idrætsleder. 
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Realkompetence omfatter en persons sam-
lede viden, færdigheder og kompetencer, 
uanset hvor og hvordan de er erhvervet. 
Det kan være i det offentlige uddannel-
sessystem, på private kurser, på jobbet, 
gennem folkeoplysende undervisningsak-
tiviteter eller ved at deltage i forenings-
livets forskellige aktiviteter for eksempel 
som idrætsleder.
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Efterskoleformen har et helt unikt udgangspunkt i arbejdet 
med realkompetencer. Et udgangspunkt der ydermere forstær-
kes, når man sammenholder de moderne læringsteorier med 
skoleformens pædagogiske rum, som det blev beskrevet i Ulla 
Ambrosius Madsens phd.-afhandling, ”Hverdagsliv og læring”, 
1995. Her tredeles efterskolens læringsrum i det nødvendige 
rum, det kontraktfæstede rum og det frie rum. Denne tredeling 
er sammenfaldende med den moderne forståelse af læringsbe-
grebet. Dette tredeles på samme vis i et formelt, et ikke-formelt 
og et uformelt læringsrum. 

Efterskoleformen har alle tre moderne læringsformer under 
samme tag og adskiller sig derved fra resten af uddannelses-
sektoren. Begrebet favner hele skolehverdagen og den gene-
relle pædagogiske praksis og det er derfor en oplagt mulighed 
at inddrage begrebet i arbejdet med udtalelserne samt at bruge 
det bredt som skoleudviklingsprojekt. 

Efterskoleformen har alle tre moderne læ-
ringsformer under samme tag og adskiller 
sig derved fra resten af uddannelsessek-
toren. Begrebet favner hele skolehverda-
gen og den generelle pædagogiske prak-
sis og det er derfor en oplagt mulighed at 
inddrage begrebet i arbejdet med udtalel-
serne samt at bruge det bredt som skole-
udviklingsprojekt.

I vores samfund sætter vi en høj uddannelse i forhold til antal 
af bøger, vi har læst i – der sættes en karakter på, og vi får et 
flot designet bevis på, at vi har kunnet huske og været dygtige 
til at videreformidle læst stof. De kreative-musiske færdigheder 
har ikke meget plads i det forhold. Realkompetencefokuserin-
gen kan være med til at flytte balancepunktet – at vi kan noget 
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hver især, som skal tages højtideligt. Realkompetence giver an-
erkendelse, og den er en trampolin for videre udvikling for den 
enkelte. 

Efterskolerne har en lang tradition for beskrivelse og vurdering 
af realkompetencer. Gennem de skoleudtalelser, der hvert år 
skrives på langt hovedparten af skolerne, er der skabt en tra-
dition for at kaste lys over den enkelte elevs udbytte af efter-
skoleåret. Et arbejde, der ikke kun har haft blik for den formelle 
undervisning, der har fundet sted i et klasseværelse, men også 
har vægtet den generelle efterskolehverdag. Denne udtalelses-
tradition bygger på en årelang læringsforståelse, der har været 
en af grundstenene i skoleformen - at læring finder sted i man-
ge forskellige sammenhænge med hele kroppen som udøvende 
og ikke kun hovedet.

Efterskolerne skal være optaget af at skabe remtræk til virkelig-
heden, men vi skal også stille kritiske spørgsmål. Hvis der altid 
er en forbindelse mellem hjulene i skolen og hjulene i samfun-
det, bliver skolen til en fabrik. Det er vigtigt, at enhver skole 
også udgør et frirum, hvor drivremmen er knækket eller helt 
fjernet, så der er tid og rum til personlig vækst. At skolen selv 
er en virkelighed og ikke bare lever på, at virkeligheden er et 
andet sted. Efterskolen er både et læringsrum og et udviklings-
sted for unge mennesker – det skal den blive ved med.
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Hvis der altid er en forbindelse mellem 
hjulene i skolen og hjulene i samfundet, 
bliver skolen til en fabrik. Det er vigtigt, 
at enhver skole også udgør et frirum, hvor 
drivremmen er knækket eller helt fjernet, 
så der er tid og rum til personlig vækst.

Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen, d. 27. november 2007
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Forord af Agnethe Nordentoft

Realkompetence står højt på den uddannelsespolitiske dagsor-
den. Der er fokus på, at alt det, som den enkelte kan, skal i spil, 
når uddannelserne tilrettelægges. Erfaring fra arbejdslivet, og 
det man har lært sig i fritiden, skal tælle med, når man skal i 
gang med en formel uddannelse. Det skaber motivation, at de 
reelle kompetencer er noget værd, og at man måske ikke skal 
starte helt forfra. 

Anerkendelse af realkompetence er blevet et af de vigtigste 
midler til at sikre, at alle tager del i livslang læring. Der er bred 
enighed om, at vi løbende skal opdateres uddannelsesmæssigt, 
lige som der er enighed om, at vi har brug for en meget bred 
vifte af kompetencer for at kunne klare os. Vi skal være dygtige 
fagligt, men det er ikke nok. Vi skal også kunne begå os i mange 
sammenhænge og kunne analysere, hvad der sker omkring os. 
Samfundet er blevet mere komplekst, og det skal vi rustes til at 
navigere i – både børn, unge og voksne.

Det ligger helt i tråd med efterskolens kerneopgave og praksis: 
at give de unge rammer for en alsidig menneskelig udvikling, 
der har retning. De unge skal kunne noget, og de skal ville no-
get.

Begrebet realkompetence omfatter den 
enkeltes samlede kvalifikationer, viden, 
færdigheder og kompetencer, uanset hvor 
og hvordan disse er erhvervet. Alt tæller 
med. Der er tale om et samlebegreb, der 
rummer både faglige færdigheder, hold-
ninger og et handlingsperspektiv.

Begrebet realkompetence rummer den samme bredde, idet det 
omfatter den enkeltes samlede kvalifikationer, viden, færdighe-
der og kompetencer, uanset hvor og hvordan disse er erhvervet. 
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Alt tæller med. Der er tale om et samlebegreb, der rummer både 
faglige færdigheder, holdninger og et handlingsperspektiv. 

At arbejde med realkompetence betyder i efterskolernes sam-
menhæng, at mål og værdier skal synliggøres. Skolerne skal 
som værdibårne organisationer gennem en proces, der synlig-
gør, hvilke kompetencer de ønsker at udvikle hos de unge.

I efterskolen og i uddannelserne generelt er vi vant til at op-
stille faglige mål og vurdere elevernes præstationer. Vi er straks 
mere forsigtige, når det gælder elevernes personlige og sociale 
kompetencer. I efterskolerne er der ikke desto mindre tradition 
for at vurdere og beskrive den enkelte også på de bløde kompe-
tencer. Alle elever rejser hjem med en udtalelse, hvis tilblivel-
seshistorie varierer meget fra skole til skole. 

Et mere bevidst arbejde med hvilke personlige og sociale kom-
petencer, det er relevant at fokusere på i efterskolens hverdag, 
kan give et kvalitetsløft til den konkrete udtalelse og til den lø-
bende kontakt med eleverne. Ved at tematisere hvilke værdier 
og holdninger skolen ønsker at stå for, bliver der noget at spille 
op ad for de unge, og det bliver mere gennemsigtigt, hvilke for-
ventninger der er.

Et mere bevidst arbejde med hvilke per-
sonlige og sociale kompetencer, det er 
relevant at fokusere på i efterskolens 
hverdag, kan give et kvalitetsløft til den 
konkrete udtalelse og til den løbende kon-
takt med eleverne. 

Arbejdet med realkompetence i efterskolerne betyder jo netop 
ikke, at der skal ændres på målsætninger og værdier. Tværti-
mod. Skolerne skal blive ved med det, de er gode til, nemlig at 
styrke elevernes brede kompetenceudvikling og dannelse. 
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Udfordringen er at få kompetencerne ”oversat” til et sprog, de 
unge kan forstå og identificere sig med; at få omsat de abstrak-
te begreber til konkrete handlinger. På den måde kvalificeres de 
pædagogiske processer, og det bliver lettere at fokusere på, at 
for eksempel dét at være socialt kompetent viser sig i konkret 
adfærd i samspil med andre. Der er gode måder at tackle en 
situation på, og der er mindre gode. Der er altid flere valgmulig-
heder, når man skal klare en opgave eller en situation.

Udfordringen er at få kompetencerne 
”oversat” til et sprog, de unge kan forstå 
og identificere sig med; at få omsat de ab-
strakte begreber til konkrete handlinger. 

Ideen er at lade eleverne komme igennem en afklaringsproces, 
hvor den enkelte får mulighed for at reflektere over sine egne 
handlingsmønstre og præferencer. Sprogliggørelsen bidrager til, 
at den enkelte får formuleret et realistisk selvbillede og dermed 
får et bedre grundlag for at træffe valg om videre uddannelse 
eller erhverv. Både uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere 
vil interessere sig for, hvad den enkelte rummer. Det kan den 
enkelte bedre præsentere efter en afklaringsproces og træning 
i at tale om kompetencer. 
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Men afklaringsprocessen har også en betydning i sig selv. Den 
behøver ikke at skulle bruges til et bestemt ydre formål her og 
nu, men kan også være et vigtigt skridt som en del af en per-
sonlig udvikling. At få anledning til sammen med en kompetent 
og lydhør voksen at få øje på, hvad man er god til, og hvad der 
skal arbejdes mere med, er for alle unge en god oplevelse, der 
er langtidsholdbar. Det har vi altid vidst, men med dette under-
visningsmateriale er der inspiration til at gøre det på en velgen-
nemprøvet og systematisk måde. 
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At få anledning til sammen med en kom-
petent og lydhør voksen at få øje på, hvad 
man er god til, og hvad der skal arbejdes 
mere med, er for alle unge en god oplev-
else, der er langtidsholdbar. 

Agnethe Nordentoft, udviklingskonsulent, Dansk Folkeoplysnings Samråd, d. 

29. oktober 2007
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I efterskolen har vi tradition for at arbej-
de med fagligheden, men vi giver også de 
unge så meget andet… - og hvad er så 
det? 

Baggrund for materialet
I skoleårene 2005-2006 og 2006-2007 deltog vi, Tina Winther 
og Lene Nørgaard Michaelsen, Nørbæk Efterskole, i Efterskole-
foreningens udviklingsprojekt ”Realkompetencer i efterskolen.” 
Der er flere oplysninger i afsnittet ”Udviklingsprojektet ”Real-
kompetencer i Efterskolen””.

I efterskolen har vi tradition for at arbejde med fagligheden, 
men vi giver også de unge så meget andet… - og hvad er så 
det? 
Det spørgsmål kommer ofte på banen, når der tales om det sær-
lige ved efterskolerne. Udviklingsprojektet ”Realkompetencer i 
efterskolen” så vi som en oplagt mulighed for at finde svar. 

Efter deltagelse i udviklingsprojektet fik vi mod på og lyst til 
at søge orlov for at udarbejde undervisningsmateriale om real-
kompetencer i efterskolen.
Efter flere år midt i efterskolens virkelighed har vi oplevet, at 
vi arbejdede med områderne: faglighed, ansvarlighed, samar-
bejde, sociale kompetencer og selvstændighed. De fire sidst-
nævnte har været essensen i samarbejdet mellem kontaktlærer 
og den unge. 

Som kontaktlærere har vi oplevet et behov for at få systemati-
seret dette arbejde, så de ugentlige kontakttimer ikke kun bli-
ver en snak om løst og fast, men et kvalificeret stykke arbejde, 
hvor det bliver muligt at dokumentere og fastholde en udvik-
lingsproces. 
Arbejdet med områderne: ansvarlighed, samarbejde, sociale 
kompetencer og selvstændighed er en naturlig del af efterskole-
lærerens job i forbindelse med eksempelvis logbog, handlepla-
ner, udtalelser og kontaktlærerfunktionen. Vores intention med 
materialet er at systematisere og kvalificere dette arbejde. 
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Vi mener, at dette undervisningsmateriale kan gøre det enkelt 
og konkret for efterskolelæreren at undervise i og med real-
kompetencerne: ansvarlighed, samarbejde, sociale kompeten-
cer og selvstændighed.

I forbindelse med tilblivelsen af vores materiale har vi fravalgt 
at inddrage området faglighed, med den begrundelse, at der i 
forvejen findes utallige måder at dokumentere elevens faglige 
standpunkt og udvikling.

Dette undervisningsmateriale er et bud på, hvordan vi konkret 
kan arbejde med realkompetencer i efterskolen; hvordan vi kan 
synliggøre de unges ”usynlige” kompetencer.
 
Brugbarhed i praksis
Vi har under tilblivelsen af undervisningsmateriale afprøvet ide-
er sammen med vores elever. Materialet er baseret på de erfa-
ringer, vi har gjort i denne fase.

Vi har lagt vægt på, at undervisningsmaterialet skal være let at 
gå til for den enkelte kontaktlærer. Som en konsekvens af det, 
har vi valgt at bruge ord og begreber, som tager udgangspunkt 
i hverdagen, og at bringe undervisningseksempler, som umid-
delbart kan anvendes i praksis.

Om undervisningsmaterialet
I arbejdet med realkompetencer er der flere faser. Undervis-
ningsmaterialet er tænkt brugt som en helhed, hvor alle faser 
indgår.

Som kontaktlærere har vi oplevet et behov 
for at få systematiseret dette arbejde, så 
de ugentlige kontakttimer ikke kun bliver 
en snak om løst og fast, men et kvalificeret 
stykke arbejde, hvor det bliver muligt at 
dokumentere og fastholde en udviklings-
proces.
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Først skal der undervises i og med realkompetencer. Dette in-
deholder en fælles sprogliggørelse og eksemplificering af områ-
derne: ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selv-
stændighed. Eleverne skal også gives mulighed for at vise deres 
kompetencer i praksis gennem forskellige øvelser.
Der skal derefter gøres brug af beskrivelsesmaterialet, hvor den 
unges realkompetencer beskrives af både den unge og kontakt-
læreren. Disse beskrivelser danner grundlag for den efterføl-
gende samtale mellem den unge og kontaktlæreren, hvor der 
i fællesskab skrives et dokument med referat og kernepunkter 
for at fastholde og dokumentere den unges udviklingsproces.
Undervisningsmaterialet indeholder materiale og lærervejled-
ning til alle faserne.

Sprogbrug
I udarbejdelsen af beskrivelsesmaterialet har det været vigtigt 
for os, at gøre udsagnene klare, så de beskriver en aktiv hand-
ling; noget man reelt gør. 
Vi har fravalgt formuleringer som: ”jeg kan…”, ”jeg er god til…”, 
”jeg kan lide at…”, da disse ikke beskriver en aktiv handling.

I udarbejdelsen af beskrivelsesmaterialet 
har det været vigtigt for os, at gøre ud-
sagnene klare, så de beskriver en aktiv 
handling; noget man reelt gør. 

Beskrivelse frem for vurdering
Undervejs i udviklingsprojektet var det et tema, om der var tale 
om beskrivelse eller vurdering af den unges realkompetencer. 
Der blev talt om muligheden for at bruge skala eller ord. Vi har 
valgt at bruge betegnelsen beskrivelsesmateriale frem for vur-
deringsmateriale. Dette er et bevidst valg. I vores arbejde som 
kontaktlærere er det blevet mere og mere klart for os, at an-
svarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændig-
hed er tæt forbundet med den unges personlighed og integritet. 
Derfor mener vi ikke, det er etisk forsvarligt, at disse områder 
skal vurderes, men derimod beskrives. Uddybning af denne be-
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eller beskrivelse”.

I vores arbejde som kontaktlærere er det 
blevet mere og mere klart for os, at an-
svarlighed, samarbejde, sociale kompe-
tencer og selvstændighed er tæt forbundet 
med den unges personlighed og integritet. 
Derfor mener vi ikke, det er etisk forsvar-
ligt, at disse områder skal vurderes, men 
derimod beskrives.

Det er vigtigt for os, at sprogbruget i beskrivelsesmaterialet ta-
ger udgangspunkt i konkrete handlinger, for ikke at vurdere og 
give den unge et stempel; eksempelvis ”du er ansvarlig,” men i 
stedet afdække og beskrive, hvad den unge gør i en given kon-
tekst; eksempelvis at møde til tiden.

Samtalen tager sit udgangspunkt i konkrete handlinger og ikke 
i abstrakte overbegreber, altså en samtale med udgangspunkt i, 
hvad jeg gør – og ikke hvad jeg er.
Det er kontaktlærerens opgave i fællesskab med den unge at få 
afdækket den unges realkompetencer ud fra observationer og 
beskrivelser af konkrete handlinger i en given kontekst. Det er 
de konkrete handlinger, der bliver udgangspunkt for samtalen. 
I forbindelse med undervisningen i og med realkompetencer får 
den unge og kontaktlæreren lige mulighed for at observere og 
beskrive en konkret handling i en given kontekst.

Unge mennesker på vej
I arbejdet med realkompetencer i efterskolen har vi at gøre med 
unge mennesker på vej; unge mennesker i en dannelsespro-
ces. Der skal derfor være plads til både ”learning by doing” og”learning by doing” og og 
”learning by fooling” med respekt for, at mennesker er originale med respekt for, at mennesker er originale 
og unikke. 
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En dannelsesproces er ikke en fastlagt rute, der skal følges. Der 
er mange veje at gå; alene eller sammen med de mennesker 
man møder, og gennem de handlinger man gør, og de valg man 
træffer. Dannelse er en livslang proces.

En dannelsesproces er ikke en fastlagt 
rute, der skal følges. Der er mange veje 
at gå; alene eller sammen med de men-
nesker man møder, og gennem de hand-
linger man gør, og de valg man træffer.

Hvem kan bruge materialet
Materialet kan bruges til både bogligt stærke og bogligt svage 
elever i efterskolen. 
Alle har brug at kunne se og mærke sig selv – og udvikle et 
sprog til at samtale om dette. Vi har oplevet, at alle elever har 
gavn af at tage udgangspunkt i konkrete handlinger for at kun-
ne italesætte sig selv. 
Den digitale udgave af beskrivelsesmaterialet, som kan down-
loades fra Efterskoleforeningens hjemmeside, giver mulighed 
for at få udsagnene i beskrivelsesmaterialet læst op, at arbej-
de med beskrivelsesmaterialet på pc samt mulighed for at føre 
elektronisk logbog over elevernes realkompetencer.
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Lærerens betydning
Som efterskolelærer er man ikke i tvivl om, at det man gør, det 
man siger, og måden det bliver sagt på, sætter spor. Derfor er 
det essentielt, at samværet med de unge er baseret på et li-
geværdigt subjekt-subjekt forhold. Det er den eneste måde at 
sikre både lærerens og den unges integritet og selvfølelse.
Vi har alle behov for, at der bliver draget omsorg for vores in-
tegritet, så vi kan danne og bevare os selv, samtidigt med at 
andre kan holde ud at være sammen med os.1 
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Vi har alle behov for, at der bliver dra-
get omsorg for vores integritet, så vi kan 
danne og bevare os selv, samtidigt med at 
andre kan holde ud at være sammen med 
os.1

I vores materiale har vi lagt vægt på, at læreren ikke skal være 
moraliserende og dømmende i forholdet til den unge. I stedet 
er det lærerens vigtigste opgave at lytte og give plads til og 
anerkende den unges oplevelser af sig selv, at støtte og vejlede 
den unge i at træffe personlige valg. Målet er ikke en tilpasning, 
men derimod at få afdækket og italesat den unges handlinger 
og handlemuligheder.

Målet er ikke en tilpasning, men derimod 
at få afdækket og italesat den unges hand-
linger og handlemuligheder. 

1 Jesper Juul og Helle Jensen: Pædagogisk relationskompetence – fra 
lydighed til ansvarlighed. Apostrof, 2002
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og ikke umiddelbart indfinder sig, stiller det krav om tålmodig-
hed og vedholdenhed hos både den unge og læreren. De skal 
begge kunne rumme processen, frem for at kræve her-og-nu-
resultater. Læreren skal støtte og bakke op om den unges ud-
viklingsproces og være med til at fastholde denne.

De skal begge kunne rumme processen, 
frem for at kræve her-og-nu-resultater.

Vurdering eller beskrivelse
Som tidligere skrevet, har vi bevidst valgt at bruge ordet beskri-
velse frem for ordet vurdering. Vurdering hænger for os sam-
men med en værdifastsættelse af et produkt. I denne sammen-
hæng ville der være tale om at vurdere følgende områder hos 
den unge: ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og 
selvstændighed. Da disse områder er tæt forbundet med den 
unges personlighed og integritet, mener vi, det er forkert at 
bruge ordet vurdering. Vi mener, det vil medføre, at der bliver 
tale om et subjekt-objekt forhold, og relationen er dermed ikke 
ligeværdig. 

Vi har i stedet valgt at bruge ordet beskrivelse. Vi sigter efter 
den ligeværdige relation, et subjekt-subjekt forhold. Den unge 
beskriver, læreren beskriver, og disse beskrivelser bringes i spil 
i en samtale, hvor der gives mulighed for bevidstgørelse, aner-
kendelse og erkendelse af handlinger og handlemuligheder. På 
denne måde gives der mulighed for at træffe personlige valg og 
tage personligt ansvar.

Anerkendende pædagogik 
Efterskolelæreren står hver dag overfor konkrete udfordringer, 
som kalder på respons og handling. I disse situationer er det 
lærerens ansvar, at relationen lykkes. 

Lad os tage udgangspunkt i et eksempel fra virkeligheden. 
Der er på flere møder blevet talt om et kærestepar på skolen, 
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som gentagende gange kommer for sent til undervisning, mål-
tider og fællessamlinger. Der er enighed om, at der skal tales 
med de unge om dette. Pigen er stille og pligtopfyldende. Dren-
gen er en lidt rå type, der ikke er bange for at sige sin mening.

Selv om der er tale om to meget forskellige elevtyper, er det 
udfordringen for læreren at være klar til at lytte og se den unge 
i den samtale, der skal foregå. Først når man som lærer kan 
abstrahere fra den unges umiddelbare fremtoning og være åben 
og interesseret, giver det mulighed for en dialektisk proces mel-
lem den unge og læreren, hvor der gives mulighed for at tage 
personligt ansvar og bevare den enkeltes integritet. 

Først når man som lærer kan abstrahere 
fra den unges umiddelbare fremtoning og 
være åben og interesseret, giver det mu-
lighed for en dialektisk proces mellem den 
unge og læreren, hvor der gives mulighed 
for at tage personligt ansvar og bevare 
den enkeltes integritet. 

Det fælles udgangspunkt for samtalen er selve handlingen, at 
komme for sent, altså det den unge gør – og ikke det den unge 
er. I samtalen skal en persons oplevelse af virkeligheden aner-
kendes og respekteres. Derefter kan der tages fat på at tale om, 
om en konkret handling er hensigtsmæssig eller uhensigtsmæs-
sig, og om en handling er acceptabel eller uacceptabel. 
Man skal være opmærksom på, at man godt kan gøre noget 
dumt, uden at være dum. 
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Samtalen
I vores materiale lægger vi stor vægt på den ligeværdige sam-
tale mellem kontaktlæreren og den unge. 
Samtalen skal bruges til at afdække og beskrive oplevelser og 
handlinger i samspil med en anden. Gennem nysgerrighed, un-
dren og med respekt for, at der kan være forskellige oplevelser 
af en situation, anerkendes disse oplevelser og handlinger.
Gennem italesættelse af egne oplevelser dannes der grundlag 
for refleksion og erkendelse af handlinger og handlemuligheder. 
Dette grundlag for refleksion og erkendelse opstår først i sam-
talen, i samspil med en anden. 
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Man skal være opmærksom på, at man 
godt kan gøre noget dumt, uden at være 
dum.

Gennem italesættelse af egne oplevel-
ser dannes der grundlag for refleksion og  
erkendelse af handlinger og handlemu-
ligheder. Dette grundlag for refleksion og  
erkendelse opstår først i samtalen, i sam-
spil med en anden.

Når relationen udfordrer
Nogle relationer udfordrer mere end andre. Når det sker, er det 
vigtigt at holde sig for øje, at det netop er relationen, der udfor-
drer. Det er lærerens ansvar at holde fokus. Den pædagogiske 
succes ligger i den kvalitet, hvormed læreren møder den unge, 
der ikke er lydig i forhold til regler og rammer. 
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Man må som lærer mærke efter, hvilke følelser og tanker rela-
tionen sætter i gang – og være sig disse bevidst. Eksempelvis 
kan der opstå en situation, hvor læreren føler sig provokeret af 
den unge, men det betyder ikke nødvendigvis, at den unge har 
til hensigt at provokere. Det er vigtigt, at læreren og den unge 
melder klart ud og giver udtryk for egne oplevelser. Læreren 
og den unge må respektere og anerkende, at der kan være 
flere oplevelser af samme hændelse. Målet er ikke at få tilpasset 
disse oplevelser til hinanden, men netop at få afdækket begge 
parters oplevelser, med anerkendelse og gensidig respekt, samt 
at finde handlemuligheder.

Læreren og den unge må respektere og 
anerkende, at der kan være flere oplevel-
ser af samme hændelse. 

Hvis relationen fejler
Der vil komme tidspunkter, hvor man som lærer vil få følelsen af 
ikke at slå til. Når det sker, er det vigtigt at bede om hjælp, så 
man ikke kommer til at stå alene. Læreren har ansvaret for at 
handle, så lærerens og den unges integritet og selvfølelse ikke 
lider overlast. 
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Undervisningsmaterialet skal ses som en helhed
Undervisningsmaterialet skal ses som en helhed, hvor disse fa-
ser indgår: undervisning i og med realkompetencerne, intro-
duktion til og brug af beskrivelsesmaterialet og samtalen mel-
lem den unge og kontaktlæreren. 

Det er først gennem samtalen, at der sker 
en italesættelse af konkrete handlinger og 
handlemuligheder, og der skabes et rum 
for bevidstgørelse og erkendelse i samspil 
med en anden. 

Det er vigtigt, at der gennem konkrete eksempler, diskussioner 
og fælles definitioner dannes et fælles sprog om områderne: 
ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændig-
hed. Det sker gennem undervisning i og med realkompetencer, 
hvor de unge også gives mulighed for at vise deres realkompe-
tencer i praksis. Først efter denne undervisning er den unge og 
kontaktlæreren klædt på til at kunne arbejde med beskrivelses-
materialet. Arbejdet med beskrivelsesmaterialet er udgangs-
punkt for samtalen mellem den unge og kontaktlæreren. Det 
er vigtigt, at denne samtale vægtes højt. Det er først gennem 
samtalen, at der sker en italesættelse af konkrete handlinger og 
handlemuligheder, og der skabes et rum for bevidstgørelse og 
erkendelse i samspil med en anden. 
Arbejdet med realkompetencerne er en proces, hvor den unges 
udvikling er i fokus. 

Arbejdet med realkompetencerne er en pro-
ces, hvor den unges udvikling er i fokus.
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ansvarlighed, samarbejde, 
sociale kompetencer og selvstændighed
Hvor det har været muligt, har vi beskrevet områderne: an-
svarlighed, samarbejde og sociale kompetencer, ud fra konkrete 
handlinger i en given kontekst.
Området selvstændighed har en anden karakter, der ligger tæt 
op af selvfølelse og personlighed. Det handler om, hvem og 
hvad jeg gerne vil være.
Der er udsagn, som optræder i flere af områderne – derfor er 
det vigtigt at sammenholde udsagnet med overskriften. 

Realkompetencer gennem et skoleår
Vi har haft gode erfaringer med at bruge beskrivelsesmaterialet 
tre gange i et skoleår. Det er en fordel, at den unge er fortrolig 
med efterskolelivet og hverdagen på efterskolen, inden der ar-
bejdes med realkompetencer første gang.
De tre forløb giver mulighed for at lave nogle øjebliksbilleder 
undervejs i skoleåret, fastsætte fokuspunkter og evaluere ud-
viklingen. På den måde bliver det muligt at systematisere kon-
taktlærerens arbejde og at dokumentere og fastholde den un-
ges udviklingsproces.

Undervisning i og med realkompetencer
Formålet med undervisningen i og med realkompetencer er at 
klæde den unge og kontaktlæreren på til det videre forløb. 

Undervisning i realkompetencer
Undervisning i realkompetencer betyder for os bl.a. en fælles 
sproglig afdækning af de enkelte realkompetencer. Gennem dis-
kussioner og eksemplificeringer opbygges et fælles sprog om de 
fire områder.

Undervisning med realkompetencer
Undervisning med realkompetencer betyder for os, at den unge 
i undervisningsforløbet får mulighed for at vise realkompe-
tencerne: ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og 
selvstændighed, i praksis. Kontaktlæreren og den unge får lige 
mulighed for at observere og beskrive de konkrete handlinger. 
Realkompetencerne kommer selvfølgelig også til udtryk og kan 
observeres i mange andre situationer. 
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Kontaktlæreren og den unge får lige mu-
lighed for at observere og beskrive de 
konkrete handlinger. Realkompetencerne 
kommer selvfølgelig også til udtryk og kan 
observeres i mange andre situationer.

Brug af beskrivelsesmaterialet
Det er vigtigt at gøre sig klart, at hensigten med beskrivelses-
materialet er, at det skal give mulighed for at vise et klart øje-
bliksbillede af den unges realkompetencer. Gennemgangen, af 
hvordan beskrivelsesmaterialet bruges, findes i ”Lærervejled-
ningen” i afsnittet ”Brug af beskrivelsesmaterialet”.
Det er ikke hensigten at gøre den unge til en ”indercirkel-per-
son”. Det er hensigten, at den unge gennem italesættelse bliver 
bevidst om egne handlinger og handlemuligheder. 

Det er ikke hensigten at gøre den unge til 
en ”indercirkel-person”. Det er hensigten, 
at den unge gennem italesættelse bliver 
bevidst om egne handlinger og handlemu-
ligheder.

Der kan være en positiv udvikling i, at et udsagn bevæger sig 
væk fra midten. Vi har oplevet unge, som i starten af skoleåret 
var meget afhængige af andre, både socialt og samarbejds-
mæssigt. Her har vi set en positiv udvikling i, at den unge har 
flyttet udsagn som: ”jeg snakker med alle”, og ”jeg arbejder 
sammen med andre”, væk fra den inderste cirkel.
Andre gange sker der en udvikling, uden at udsagnet ændrer 
placering; handlingen foregår blot på en anden måde end før. 
Udsagnet, ”jeg tager sociale initiativer”, er eksempelvis stadig 
placeret i den mellemste cirkel; udviklingen kan bestå i, at det 
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Der kan være en positiv udvikling i, at et 
udsagn bevæger sig væk fra midten.
Andre gange sker der en udvikling, uden 
at udsagnet ændrer placering; handlingen 
foregår blot på en anden måde end før.

nu ikke kun er værelseskammeraten, der opfordres til samvær, 
men hele elevholdet på fællessamlinger.

Vi har oplevet, at de unge bruger hele figuren, når de skal pla-
cere udsagnene i beskrivelsesmaterialet. 

Den unges og kontaktlærerens arbejde med beskrivelsesma-
terialet skal ses som en forberedelse til samtalen mellem den 
unge og kontaktlæreren.

Nogle af udsagnene kan både den unge og kontaktlæreren be-
skrive. Der er andre udsagn, som det kun er muligt for den unge 
at beskrive. Kontaktlæreren har ikke altid indblik i elevens age-
ren i alle efterskolens rum; det frie rum, det nødvendige rum 
og det kontraktfæstede rum2, derfor vil der være områder og 
udsagn, som kontaktlæreren ikke har mulighed for at beskrive.

Den unge vælger indenfor de forskellige områder nogle udsagn 
som fokuspunkter; altså en konkret handling den unge og kon-
taktlæreren vil fokusere på i den næste periode. 

Når materialet benyttes anden og tredje gang, skal den unge 
og kontaktlæreren også notere sig, hvor og hvordan udviklingen 
har været. Der kan både tales om udvikling indenfor de valgte 
fokuspunkter og udvikling indenfor andre udsagn.

2 Ulla Ambrosius Madsen: Hverdagsliv og læring i efterskolen. Foreningen 
af Frie Ungdoms- og Efterskolers Forlag, 1995
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Samtale mellem den unge og kontaktlæreren
Samtalen mellem den unge og kontaktlæreren indeholder flere 
delelementer: samtale om selvbeskrivelse, udvikling og fokus-
punkter.
Det fælles udgangspunkt for samtalen er den unges udgave af 
beskrivelsesmaterialet. Kontaktlærerens udgave er udelukken-
de tænkt som forberedelse til samtalen – og skal ikke forelæg-
ges den unge.

Første del af samtalen består af en italesættelse af den unges 
realkompetencer ud fra beskrivelsesmaterialet. Uddybning og 
konkretisering af udsagnene danner grundlag for refleksion og 
erkendelse af handlinger og handlemuligheder. Grundlaget for 
refleksion og erkendelse opstår først i samtalen; i samspillet 
mellem den unge og kontaktlæreren. 
I samtalen er det vigtigt at fokusere på, at den unges og kon-
taktlærerens egne oplevelser af en given situation skal aner-
kendes – det udelukker ikke muligheden for efterfølgende at 
tale om, at nogle handlinger er hensigtsmæssige eller uhen-
sigtsmæssige i en kontekst. 

I samtalen er det vigtigt at fokusere på, at 
den unges og kontaktlærerens egne ople-
velser af en given situation skal anerken-
des – det udelukker ikke mulighed-en for 
efterfølgende at tale om, at nogle hand-
linger er hensigtsmæssige eller uhensigts-
mæssige i en kontekst. 

Som afslutning på samtalen skrives der i fællesskab et lille re-
ferat med kernepunkter fra samtalen. Referatet og beskrivel-
sesmaterialet er den unge og kontaktlærerens fælles produkt af 
arbejdet med realkompetencer og danner løbende grundlag for 
samtaler. Referatet tages naturligvis frem, når der næste gang 
skal arbejdes med og undervises i og med realkompetencer.
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Som lærere har vi ansvar på flere planer. Vi skal agere indenfor 
lovens rammer og overholde læseplaner. Vi har et ansvar over-
for skolens normer og værdier, rammer og regler. Samtidigt 
skal vi også tage ansvar for vores relation med andre – og for 
egen integritet.
Læreren skal i relationen være bevidst om, at der ageres ud fra 
flere niveauer. 

Som lærere har vi ansvar på flere planer. 
Vi skal agere indenfor lovens rammer og 
overholde læseplaner. Vi har et ansvar 
overfor skolens normer og værdier, ram-
mer og regler. Samtidigt skal vi også tage 
ansvar for vores relation med andre – og 
for egen integritet.

Udbytte af arbejdet med realkompetencer 
Undervisningsmaterialet er vores bud på et konkret værktøj, 
som kan systematisere og kvalificere kontaktlærerens arbejde, 
samt dokumentere og fastholde den unges udvikling. 

Undervisningsmaterialet er vores bud på 
et konkret værktøj, som kan systematise-
re og kvalificere kontaktlærerens arbejde, 
samt dokumentere og fastholde den un-
ges udvikling.
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Arbejdet med realkompetencer i et skoleår giver også et udbyt-
te i forhold til efterskoleudtalelsen. Den unge og kontaktlære-
ren har fået en fælles forståelse af områderne og for den unges 
realkompetencer indenfor ansvarlighed, samarbejde, sociale 
kompetencer og selvstændighed. I efterskoleudtalelsen kan der 
benyttes formuleringer og vendinger fra beskrivelsesmaterialet 
for at beskrive og synliggøre, hvad den unge gør og har gjort i 
løbet af skoleåret, og hvordan den unge har udviklet sig.
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Lærervejledningen indeholder inspiration 
og ideer til faserne i arbejdet med real-
kompetencer: undervisning i og med real- 
kompetencer, introduktion til og brug af 
beskrivelsesmaterialet og samtalen mel-
lem den unge og kontaktlæreren.
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Formålet med undervisningen i og med realkompetencer er at 
klæde den unge og kontaktlæreren på til arbejdet med områ-
derne: ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selv-
stændighed. 
Man kan tage et enkelt område op ad gangen, eller man kan ar-
bejde med to eller flere områder, blot man sørger for at arbejde 
alle faser igennem.  
Man kan overveje at være fælles med andre kontaktlærere og 
deres elever om undervisning i og med realkompetencer.

Undervisning i realkompetencer
Undervisning i realkompetencer indeholder en introduktion til 
begrebet realkompetencer og en fælles sproglig afdækning af 
de fire områder. Gennem diskussioner og eksemplificeringer af 
konkrete handlinger opbygges et fælles sprog om de fire områ-
der. Som afslutning på undervisningen i realkompetencer præ-
senteres eleverne for beskrivelsesmaterialet.

Gennem diskussioner og eksemplificerin-
ger af konkrete handlinger opbygges et 
fælles sprog om de fire områder. 

Introduktion til arbejdet med realkompetencerne
Eleverne introduceres til begrebet realkompetencer. Her kan der 
eventuelt tages udgangspunkt i forordene af Troels Borring og 
Agnethe Nordentoft, ”Indledning” og afsnittet ”Udviklingspro-
jektet ”Realkompetencer i Efterskolen””. 
Derefter introduceres eleverne til de fire områder: ansvarlighed, 
samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed. 
Læreren snakker med eleverne om, at der i efterskolen er flere 
pædagogiske rum. Her vil vi foreslå at bruge ord som under-
visning, samvær, fællesaktiviteter, måltider og fritid for at give 
eksempler på aktiviteter i det frie rum, det nødvendige rum 
og det kontraktfæstede rum3.  Eleverne kommer herefter med 

3 Ulla Ambrosius Madsen: Hverdagsliv og læring i efterskolen. Foreningen 
af Frie Ungdoms- og Efterskolers Forlag, 1995
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eksempler på aktiviteter i de forskellige rum – og der tales om 
overlap og adskillelse af eksempelvis undervisning og fritid. 
Der tales om, hvad der er særligt ved efterskolen; hvilke for-
ventninger den unge har til efterskolelivet, og hvad man får ud 
af et efterskoleophold.
Denne samtale vil naturligt også handle om faglighed – og der 
tales om, hvordan fagligheden evalueres. 
Det gøres klart for eleverne, at realkompetenceforløbet vil 
handle om de fire områder: ansvarlighed, samarbejde, sociale 
kompetencer og selvstændighed.

En fælles sproglig afdækning af de fire områder
Under den fælles sproglige afdækning af de fire områder, er det 
hensigtsmæssigt at arbejde med et område af gangen. 

Læreren fortæller, at områdernes overskrifter kan udmøntes 
i konkrete handlinger, og det er de konkrete handlinger, som 
er omdrejningspunktet i arbejdet med områderne. Eksempel-
vis anskueliggøres området ansvarlighed i handlinger som ”jeg 
møder til tiden”, ”jeg overholder aftaler” osv. 
Kun ved at tage udgangspunkt i konkrete handlinger i en given 
kontekst, har læreren og den unge lige mulighed for at kunne 
observere og beskrive en realkompetence. 
Læreren forklarer, at det betyder, at vendinger, som ”jeg kan 
lide at…” og ”jeg vil gerne…”, fravælges, da de i højere grad be-
skriver et ønske eller en hensigt og ikke nødvendigvis en kon-
kret handling.

Kun ved at tage udgangspunkt i konkrete 
handlinger i en given kontekst, har lære-
ren og den unge lige mulighed for at kun-
ne observere og beskrive en realkompe-
tence. 



42 Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

U
n

d
e
rv

is
n

in
g

 i
 o

g
 m

e
d

 r
e
a
lk

o
m

p
e
te

n
ce

r Efter den fælles samtale skal eleverne ud fra et af områder-
ne komme med eksempler på konkrete handlinger. Først gøres 
dette individuelt, dernæst i grupper og til sidst fremlægger ele-
verne for hinanden vha. plancher, som hænges op i klassen. 
Ud fra elevernes oplæg laves fælles formuleringer, som udtryk-
ker konkrete handlinger.

Eleverne præsenteres for beskrivelsesmaterialet  
Læreren viser eleverne beskrivelsesmaterialet, enten udgaven 
i kopimaterialet eller den digitale udgave, der kan downloa-
des fra Efterskoleforeningens hjemmeside, www.efterskole.dk/ 
realkompetence. Der tales om forskelligheder og sammenfald 
mellem elevernes formuleringer fra den fælles sproglige afdæk-
ning og udsagnene i beskrivelsesmaterialet.
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Der skal i undervisningen tages højde for, 
at aktiviteterne varierer, så alle elevtyper 
kommer på banen og får mulighed for at 
vise deres realkompetencer i praksis.
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Elever og lærer konkretiserer udsagnene i beskrivelsesmateria-
let i fællesskab. 
Et udsagn tages op. Der tales om, hvad det betyder, hvornår og 
hvordan man gør det.
Det gøres klart for eleverne, at målet er, at beskrivelsesmate-
rialet giver et retvisende øjebliksbillede af den unges realkom-
petencer.  Det handler ikke om, at alle udsagn skal ligge i den 
inderste cirkel. Der kan bruges eksempler fra ”Betragtninger om 
brugen af materialet” i afsnittet ”Brug af beskrivelsesmateria-
let”.
 

Det gøres klart for eleverne, at målet er, at 
beskrivelsesmaterialet giver et retvisende 
øjebliksbillede af den unges realkompe-
tencer. 

Undervisning med realkompetencer
Undervisning med realkompetencer betyder, at eleven i under-
visningsforløbet får mulighed for at vise og observere områ-
derne: ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selv-
stændighed, i praksis. 

Der kan observeres på stort set alt. Der skal i undervisningen 
tages højde for, at aktiviteterne varierer, så alle elevtyper kom-
mer på banen og får mulighed for at vise deres realkompeten-
cer i praksis. 
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Idékatalog
Følgende er tænkt som et idékatalog. Der findes utallige andre 
aktiviteter, som giver eleverne mulighed for at vise deres real-
kompetencer i praksis indenfor områderne: ansvarlighed, sam-
arbejde, sociale kompetencer og selvstændighed.

Under aktiviteterne kan lærer og elever observere, hvordan 
gruppen eller enkeltpersoner arbejder. Efter aktiviteterne kan 
der evalueres på, hvordan gruppen eller enkeltpersoner har løst 
opgaven ud fra udsagnene i beskrivelsesmaterialet.

Avistrøje 
Eleverne inddeles i grupper på tre-fire personer. Hver gruppe 
får udleveret to aviser, en meter pakketape og to meter gave-
bånd/snor. 
Opgaven går ud på, at eleverne skal lave en trøje af materia-
lerne. Alle gruppens medlemmer skal på skift iføres avistrøjen, 
uden at den går i stykker. 
Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.
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4-hjørneøvelser
A. En indvandrerpige fra 8. klasse bliver drillet af en gruppe drenge og piger fra en 
10. klasse. De er fem i alt. Du ser det ske, hvad vil du gøre? 

1. Gå ind og forsvare pigen? 
2. Skynde dig væk? 
3. Få fat på gårdvagten eller en anden lærer? 
4. Gøre noget helt fjerde? 

B. Du ser din nabo er i gang med at tæve sin datter. Du går i klasse med datteren.
Hvad vil du gøre? 

1. Fortælle det til dine forældre? 
2. Fortælle det til din klasselærer? 
3. Prøve at få naboen til at holde op med at slå? 
4. Gøre noget helt fjerde? 

C. Mens du er på indkøb hos den lille købmand på hjørnet, opdager du, at en af de 
store slagsbrødre fra kvarteret stjæler en stang cigaretter. Han slipper gennem kassen 
og venter henne ved døren, fordi han har set, at du har opdaget tyveriet. Hvad vil du 
gøre?

1. Fortælle det til købmanden ved kassen? 
2. Lade som ingenting og smutte væk? 
3. Fortælle det til hans forældre? 
4. Gøre noget helt fjerde? 

D. To drenge på ca. 15 år slår en ældre mand ned på gaden. Du ser det ske. Hvad vil 
du gøre?

1. Hjælpe manden? 
2. Kigge væk og ignorere det, du har set? 
3. Tilkalde hjælp? 
4. Gøre noget helt fjerde? 

Kilde: ”Undervisning mod vold – Et idékatalog”, en del af undervisningsmaterialet 
”Voldspakken”, udgivet af Undervisningsministeriet 1995. Forfattere: Annette 
Agaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis og Carsten Skjoldborg. 

4-hjørneøvelser
Der er eksempler på 4-hjørneøvelser i kopimaterialet. 

Læreren læser et oplæg højt for alle. Læreren lister handle-
mulighederne op – og stedfæster hver handling til et hjørne i 
lokalet. Eleverne tager stilling og går over i det hjørne, der re-
præsenterer den handling, de ville vælge i situationen.

Når alle fysisk har placeret sig i et hjørne, får de fire grupper tid 
til at drøfte, hvorfor de har valgt denne handling. Der er mulig-
hed for at ændre mening og flytte sig til et andet hjørne.

De fire grupper begrunder på skift deres valg af handling over-
for de andre. Der gives igen mulighed for at ændre mening og 
flytte sig til et andet hjørne.
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Ved nogle opgaver giver læreren eleverne en ny information. 
Der listes handlemuligheder op, disse stedfæstes til hvert sit 
hjørne. Eleverne tager stilling og vælger hjørne.

De fire grupper får igen tid til at tale sammen om, hvorfor de 
har valgt denne handling. Der er mulighed for at ændre mening 
og flytte sig.

De fire grupper begrunder på skift deres valg af handling over-
for de andre. Der gives igen mulighed for at ændre mening og 
flytte sig til et andet hjørne.

Ordne i alfabetisk rækkefølge 
Der er ordkort i kopimaterialet.

Læreren fortæller, at han skal bruge tre elever til en opgave. 
Disse elever går ud af klasselokalet.

De andre elever får at vide, at de skal observere de tre elevers 
opgaveløsning ud fra udsagnene i beskrivelsesmaterialet.

De tre elever kommer ind i lokalet. De får udleveret et antal 
ordkort, som de skal ordne alfabetisk og hænge op.

Efter øvelsen får de tre elever at vide, at de andre har fået til 
opgave at observere deres samarbejde og/eller deres ansvar-
lighed.

Observatørerne og deltagerne fortæller om deres oplevelse af 
gruppens måde at løse opgaven på ud fra udsagnene i beskri-
velsesmaterialet.

Som en variation af denne aktivitet kan de tre elever, som skal 
løse opgaven, tildeles en rolle, eksempelvis at vise ansvarlighed 
eller det modsatte.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.
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Lave en sætning 
Der er ordkort i kopimaterialet.

Læreren fortæller, at han skal bruge tre elever til en opgave. 
Disse elever går ud af klasselokalet.

De andre elever får at vide, at de skal observere de tre elevers 
opgaveløsning ud fra udsagnene i beskrivelsesmaterialet.

De tre elever kommer ind i klassen. De får udleveret et antal 
ordkort, som de skal ordne til en sætning og hænge op.

Efter øvelsen får de tre elever at vide, at de andre har fået til 
opgave at observere deres samarbejde og/eller deres ansvar-
lighed.

Observatørerne og deltagerne fortæller om deres oplevelse af 
opgaveløsningen ud fra udsagnene i beskrivelsesmaterialet.

Som en variation af denne aktivitet kan de tre elever, som skal 
løse opgaven, tildeles en rolle, eksempelvis at vise ansvarlighed 
eller det modsatte.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Planlægge en aktivitet eller et måltid  
Eleverne inddeles i grupper, der får til opgave at planlægge en 
aktivitet eller eksempelvis et måltid til en klassefest. Læreren 
observerer elevernes opgaveløsning, og der tales efterfølgende 
fælles om disse observationer og elevernes egne oplevelser af 
arbejdet i gruppen.
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Der er tangram-puslespil og løsninger i kopimaterialet.

Tre elever får til opgave at lægge et tangram-puslespil i fæl-
lesskab. Der kan stilles krav om, at der ikke må tales sammen 
under opgaven. 

De andre elever har til opgave at observere og beskrive opgave-
løsningen ud fra udsagnene i  beskrivelsesmaterialet.
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De nye lejere 

1. Mette er 18 år og fra Nordjylland. Hun har fået et rengøringsjob på et 
plejehjem, indtil hun skal begynde på HF næste skoleår. 

2. Rafad er irakisk flygtning. Han er studerende og 20 år gammel. Han er politisk 
meget aktiv og støtter modstandsbevægelsen i hjemlandet. Han går ind for 
væbnet modstand og er derfor eftersøgt af den irakiske efterretningstjeneste. 

3. Flemming er 19 år og på bistandshjælp. Han har haft arbejde hos en 
motorcykelmekaniker, men han er blevet fyret på grund af problemer med 
nogle kunder fra en motorcykelklub, som konkurrerer med Flemmings egen 
MC-klub.

4. Achmed kommer fra en familie fra det tidligere Jugoslavien, der har boet på 
Vesterbro i mange år. Han er lige fyldt 18 år og er startet på Jern & Metal.
Han ønsker at bo hos jer, fordi det er tæt på hans familie og venner. 

5. Sussie og Rune er kærester og spiller begge rockmusik i hver deres band. De er 
begge 19 år og lever i perioder på understøttelse, når der ikke er jobs med deres 
bands.

6. Peter er 22 år og har siddet to måneder i fængsel for en voldsdom. Hans 
sagsbehandler har skrevet til jer, at det er meget vigtigt, at Peter får en ny 
chance. Et bofællesskab med unge mennesker ville være det helt rigtige sted 
for ham at bo. Der er ingen problemer med huslejen, selv om den skulle blive 
højere end normalt for et værelse. 

7. Sara og Keld har boet i et kollektiv på landet. De vil gerne ind til byen, men vil 
stadig leve på en meget miljørigtig måde. De er henholdsvis 21 og 20 år, og de 
er ikke kærester. De er meget interesserede i at gøre haven økologisk. De har 
også mange ideer til at få hele husholdningen gjort mere grøn. 

8. Thomas er 21 år og er begyndt at læse til lærer. Han er blind, men klarer sig 
fint med sin førerhund, som selvfølgelig skal bo sammen med ham. 

Kilde: ”Undervisning mod vold – Et idékatalog”, en del af undervisningsmaterialet 
”Voldspakken”, udgivet af Undervisningsministeriet 1995. Forfattere: Annette 
Agaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis og Carsten Skjoldborg. 
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Stille ind efter højde 
Eleverne får til opgave at stille sig på en række efter højde.
Der kan stilles krav om, at opgaven skal løses uden at eleverne 
taler sammen.
Der kan også stilles krav om, at eleverne skal løse opgaven med 
hænderne i lommerne.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

De nye lejere 
Der er kopiark til denne opgave i kopimaterialet. 
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Dilemma – tømmerflåde 

I sidder på en tømmerflåde, og I har siddet der meget, meget længe. 

Alt håb synes ude, det er kun et spørgsmål om kort tid, før I bukker under.  

Det forholder sig rent faktisk sådant, at I ikke vil vågne op igen, når I lægger jer til at 
sove.

Kunne I bare klare en uge mere, kunne det være, at I blev reddet. 

Pludselig er det blevet sagt, uden at nogen af jer egentlig ved, hvem der sagde det: 

”Vores eneste chance er, hvis en ofrer sig, så de andre kan få mad. En af os må 
gå til, for at de andre kan overleve.” 

- Hvordan vil I hver især forholde jer til det udsagn? 

- Ville I æde en af de andre? 

- Hvorfor ville I det?/Hvorfor ville I ikke det? 

- Hvem skulle det i givet fald være, der skulle ofres? 

- Hvordan ville I finde frem til det? 

- Er nogle liv bedre end andre? 

- Osv.U
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personer. Eleven skal forestille sig, at de bor i et bofællesskab, 
hvor der er tre ledige værelser. Opgaven går i første omgang 
ud på at vælge, hvilke personer eleven kunne tænke sig at dele 
bolig med. Beskrivelserne læses op, og eleven skal skrive + el-
ler – ved personerne.

Dernæst inddeles eleverne i grupper på tre-fire personer. Opga-
ven går nu ud på, at gruppen i fællesskab skal finde de tre per-
soner, som skal tilbydes et værelse. Der skal undervejs noteres 
argumenter for og imod.

Opgaven er løst, når gruppen er enig.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Dilemma – tømmerflåde 
Der er kopiark til denne opgave i kopimaterialet.

Eleverne får læst dilemmaet op. De skal diskutere og forholde 
sig til dilemmaets problemstillinger.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.
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Dilemma – rumskib 

De ti nedenstående personer er blevet udvalgt som passagerer i et rumskib på en rejse 
til en anden planet, fordi planeten Jorden er i fare for at forgå pga. kollision med et 
andet himmellegeme. 

En fejl, der er opstået i rumskibet i sidste øjeblik, har medført, at det kun kan bære 7 
passagerer.

Det er din opgave at udpege de 7 passagerer. Der er altså 3 på listen, som ikke kan 
komme med. 

Sæt et 1-tal foran den person, du mener først skal tages af passagerlisten. Et 2-tal ved 
den næste, du mener, skal tages af passagerlisten, og sæt et 3-tal ved den sidste 
person, der skal tages af listen. Disse tre passagerer vil ikke komme med rumskibet. 

De øvrige 7 kan rejse og måske blive de eneste overlevende af menneskeheden. 

Den hidtidige passagerliste: 

_______ En bogholder 

_______ Bogholderens gravide kone 

_______ En kvindelig kunststuderende 

_______ En professionel fodboldspiller 

_______ En intelligent kvindelig filmstjerne 

_______ En sort mandlig medicinstuderende 

_______ En berømt forfatter 

_______ En kvindelig biokemiker 

_______ En 70-årig præst 

_______ En politibetjent 
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Dilemma – rumskib 
Der er kopiark til denne opgave i kopimaterialet.

Eleverne får læst dilemmaet op. De skal diskutere og forholde 
sig til dilemmaets problemstillinger.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Gruppelektie
Eleverne får en lektie for, som de i fællesskab skal løse i friti-
den.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Nye pladser 
Eleverne får til opgave at lave en ny fordeling af pladser i klas-
sen, spisesalen eller en ny værelsesfordeling. Opgaven er løst, 
når alle kan gå ind for fordelingen.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.
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Eleverne ser eller hører en nyhedsudsendelse. De skal skrive 
stikord, spørgsmål eller overskrifter til områder, som vækker 
undren.

Dette er udgangspunkt for en gruppediskussion.

Læserbrev 
Eleverne skal finde et emne, som de kunne tænke sig at kom-
mentere i et læserbrev. Der kan eventuelt tages udgangspunkt 
i en nyhedsudsendelse, en avis eller andet.
Eleverne skriver læserbreve, som efterfølgende kan debatte-
res.

Filmklip 
Der vises kortfilm eller brudstykker af en film, eksempelvis 
”Zappa” eller ”Fluernes Herre”. Eleverne skal observere bestem-
te personers handlinger og beskrive dem ud fra udsagnene i 
beskrivelsesmaterialet.

Kravle igennem avis 
Eleverne inddeles i grupper på tre-fire personer. Hver gruppe 
får tildelt en avisside. Opgaven går ud på, at alle i gruppen skal 
kravle igennem avissiden. Eleverne må rive i avisen, men der 
må ikke bruges sakse eller andre redskaber til at løse opga-
ven.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Bytte plads på bænk 
Eleverne står på en gymnastikbænk. Opgaven er nu, at alle skal 
have byttet plads uden at røre jorden, så den, der stod yderst 
i den ene ende, nu skal stå yderst i den anden ende. Den, der 
stod næstyderst i den ene ende, skal stå næstyderst i den an-
den ende og så videre.

Opgaven kan varieres ved at give eleverne tilfældige numre, 
eksempelvis 2, 5, 4, 1, 3. Eleverne skal nu stille sig i numerisk 
rækkefølge uden at røre jorden.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.
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Komme over et reb 
En gruppe elever skal transportere sig selv og hinanden over 
et reb, som er spændt ud i godt en meters højde. Som hjælpe-
middel tildeles de et bræt, der kan bære vægten af en person. 
Rebet må ikke berøres.
Opgaven er løst, når alle er kommet over på den anden side af 
rebet.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Kun tre fødder og en hånd på gulvet 
En gruppe elever får til opgave at danne en samlet figur, hvor 
der kun er tre fødder og en hånd på gulvet. Kravene kan ændres 
alt efter antallet af elever.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Alle skal være inden for et afgrænset område 
Der afgrænses et lille område. Eleverne skal nu finde en måde, 
så alle kan være inden for dette område. De må gerne bære på 
hinanden.
Kravene kan ændres alt efter antallet af elever.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Rejse et telt  
En gruppe elever får til opgave at rejse et telt, en lavuu eller en 
bivuak.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.

Tænde et bål 
En gruppe elever får udleveret brænde, en økse og en æske 
tændstikker. De skal nu tænde et bål.

Der evalueres på, hvordan gruppen har løst opgaven ud fra ud-
sagnene i beskrivelsesmaterialet.
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Brug af beskrivelsesmaterialet
Når man har undervist i og med realkompetencer i en periode, 
er det tid at gøre brug af beskrivelsesmaterialet. 
Man kan vælge at bruge udgaven i kopimaterialet eller den di-
gitale udgave. Den digitale udgave giver mulighed for at føre 
elektronisk logbog over elevens realkompetencer og for oplæs-
ning af udsagnene i beskrivelsesmaterialet.

Brug af udgaven i kopimaterialet 
Den unge får udleveret et sæt. 
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den unge mener, at udsagnet er noget han/hun altid eller for 
det meste gør, placeres tallet i den inderste cirkel. Hvis udsag-
net er noget den unge sommetider gør, placeres tallet i den 
mellemste cirkel. Hvis udsagnet er noget den unge sjældent el-
ler aldrig gør, placeres tallet i den yderste cirkel.

Brug af den digitale udgave
Den digitale udgave kan downloades fra: 
www.efterskole.dk/realkompetence.  
Dokumenterne er Word-filer. Den unge gemmer dokumentet. 
For at få udsagnet læst op dobbeltklikkes på tal-ikonet i feltet, 
”Lyt og flyt”. Tal-ikonerne flyttes ind i cirkelfiguren vha. musen. 

Udsagnene repeteres, og brugen af cirklen gennemgås. Hvis 
den unge mener, at udsagnet er noget han/hun altid eller for 
det meste gør, placeres tallet i den inderste cirkel. Hvis udsag-
net er noget den unge sommetider gør, placeres tallet i den 
mellemste cirkel. Hvis udsagnet er noget den unge sjældent el-
ler aldrig gør, placeres tallet i den yderste cirkel.

Når den unge har læst udsagnet, skal han/
hun stille sig selv spørgsmålene:
 - Gør jeg det altid eller for det meste?  
 - Gør jeg det sommetider? 
 - Gør jeg det sjældent eller aldrig? 
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Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen       

Udviklingspunkter 
Efter at den unge har udfyldt beskrivelsesmaterialet, skal han/
hun overveje og notere indenfor hvilke områder og udsagn, der 
er sket en udvikling. 
Der skal ikke nødvendigvis noteres udviklingspunkter indenfor 
alle fire områder. Der skal ikke stilles krav om antallet af udvik-
lingspunkter.
Udviklingspunkterne noteres i dokumentet, ”Om ansvarlighed, 
samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed”, der fin-
des i kopimaterialet og i den digitale udgave, der kan downloa-
des fra Efterskoleforeningens hjemmeside:
www.efterskole.dk/realkompetence.
Første gang materialet bruges, skal punktet om udvikling ikke 
behandles.
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Fokuspunkter
Den unge skal overveje og notere, hvilke udsagn han/hun vil 
vælge som fokuspunkter i den næste periode. 
Der skal ikke nødvendigvis vælges fokuspunkter indenfor alle 
fire områder. Der skal ikke stilles krav om antallet af fokuspunk-
ter.
Fokuspunkterne noteres i dokumentet, ”Om ansvarlighed, sam-
arbejde, sociale kompetencer og selvstændighed”, der findes i 
kopimaterialet og i den digitale udgave.
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Om ansvarlighed, samarbejde, sociale kompeten-
cer og selvstændighed - anden og tredje gang

Dato:
Navn:

A. Forberedelse til samtale

Ansvarlighed

Udvikling:

Fokuspunkter:

Samarbejde

Udvikling:

Fokuspunkter:

      

Sociale kompetencer

Udvikling:

Fokuspunkter:

Selvstændighed

Udvikling:

Fokuspunkter:

Andet

Kontaktlærerens forberedelse før samtalen
Kontaktlæreren udfylder et beskrivelsesmateriale om den unge. 
Som beskrevet i afsnittet, ”Betragtninger om brugen af mate-
rialet”, er der nogle af udsagnene, som det kun er muligt for den 
unge at beskrive. Andre udsagn kan beskrives af begge. Kon-
taktlæreren har ikke indblik i elevens ageren i alle efterskolens 
rum: det frie rum, det nødvendige rum og det kontraktfæstede 
rum, derfor vil der være områder og udsagn, som kontaktlære-
ren ikke har mulighed for at beskrive.
Kontaktlæreren sammenholder den unges udgave af beskrivel-
sesmaterialet med sin egen. Dette arbejde gøres for at finde 
emner til den efterfølgende samtale mellem kontaktlærer og 
den unge. Sammenfald og forskelligheder noteres. Den unge 
skal ikke se kontaktlærerens udgave. Denne skal udelukkende 
bruges som forberedelse til samtalen. 



59Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 



60 Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 



61Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

Samtale mellem den unge og kontaktlæreren
Samtalen mellem den unge og kontaktlæreren tager afsæt i det 
udfyldte beskrivelsesmateriale. Samtalen har tre dele: samtale 
om selvbeskrivelsen, samtale om udvikling og samtale om fo-
kuspunkter

Der skal sættes cirka en halv time af til samtalen. Den unges 
udgave af beskrivelsesmaterialet er udgangspunktet. Læreren 
medbringer kun sine noter.
Indfaldsvinklen til samtalen mellem kontaktlærer og den unge 
er nysgerrighed og spørgsmål til den unges beskrivelse af sig 
selv. 
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Indfaldsvinklen til samtalen mellem kon-
taktlærer og den unge er nysgerrighed og 
spørgsmål til den unges beskrivelse af sig 
selv.

Der er ingen facitliste.

 
Det er vigtigt, at de spørgesætninger, kontaktlæreren bruger, 
er anerkendende og undrende. Der er ingen facitliste. Samtalen 
skal afdække den unges opfattelse af egne kompetencer. 

Samtale om selvbeskrivelsen
Den unge og kontaktlæreren italesætter i fællesskab den unges 
udgave af beskrivelsesmaterialet. 
De emner, der tages op, kan både være forskelligheder og sam-
menfald i den unge og kontaktlærerens syn på den unges real-
kompetencer. Kontaktlæreren spørger ind til de forskellige ud-
sagn og beder den unge uddybe og give konkrete eksempler. 
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Det er vigtigt at huske, at udsagnene afspejler den unges aktive 
handlinger i en given periode.
Målet med denne del af samtalen er at tilvejebringe et retvi-
sende øjebliksbillede af den unges realkompetencer. 

Eksempler på spørgesætninger om 
selvbeskrivelsen

Er der noget specielt, du gerne vil have, at 
vi snakker om?

Jeg kan se, du har placeret……., kan du 
sige noget mere om det?

Jeg har oplevet dig gøre ……., prøv at for-
tælle noget om den situation

Kan du give et eksempel på, hvornår….?

Jeg undrer mig over, at du har place-
ret…..?

Kan du sætte nogle ord på….?

Er det sådan figuren skal se ud — er der 
nogle udsagn, der skal flyttes? 

Under italesættelsen er det muligt at flytte udsagn, så beskri-
velsesmaterialet giver et retvisende øjebliksbillede af den unges 
realkompetencer. 
Når selvbeskrivelsen er italesat, skrives i fællesskab et lille refe-
rat i dokumentet, ”Om ansvarlighed, samarbejde, sociale kom-
petencer og selvstændighed”, for at fastholde samtalens kerne-
punkter.
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Samtale om udvikling
I denne del af samtalen skal den unge og kontaktlæreren i fæl-
lesskab italesætte den unges udvikling. Der kan både tales om 
udvikling indenfor de valgte fokuspunkter fra sidste gang, der 
blev arbejdet med realkompetencer, og om udvikling indenfor 
andre udsagn.

Eksempler på spørgesætninger om 
udvikling

Kan du give et eksempel på noget, der har 
ændret sig siden sidst?

Hvordan har det ændret sig?

Kan du give mig et konkret eksempel på, 
hvornår du……?

Hvad synes du om den ændring?

Jeg har oplevet, at du har ……., hvad siger 
du til det?

Efter samtalen om udvikling noteres kernepunkter i dokumen-
tet, ”Om ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og 
selvstændighed”.

Samtale om fokuspunkter
I denne del af samtalen skal der kigges fremad. Den unge og 
kontaktlæreren finder sammen fokuspunkter, udsagn der skal 
fokus på i den kommende periode.
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Eksempler på spørgesætninger om 
fokuspunkter 

Er der noget, du kunne tænke dig blev an-
derledes? 

Hvad kunne du tænke dig at fokusere på i 
den næste periode?

Jeg har tænkt på, at …….., hvad siger du 
til det?

Jeg har oplevet..…….., prøv at fortælle no-
get om det?

Jeg synes,………. skal ændres, hvad siger 
du til det?

Efter samtalen noteres fokuspunkter i dokumentet, ”Om ansvar-
lighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed”.

Anerkendelse af den unges oplevelser
Det er vigtigt, at den unges oplevelser anerkendes. Hvis den 
unge eksempelvis udtrykker, at han/hun er nervøs for at tage 
ordet, når alle elever er til stede, vil det lukke for videre sam-
tale, hvis kontaktlæreren eksempelvis svarer: ”Det skal du da 
ikke være bange for.” I stedet skal kontaktlæreren give plads for 
den unges oplevelser, og sammen med den unge finde årsager 
og handlemuligheder.

Kontaktlæreren må gerne give udtryk for, at der er normer og 
regler, der skal overholdes – og at bestemte handlinger er hen-
sigtsmæssige i en given kontekst. Det er vigtigt i den sammen-
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hæng, at den unges oplevelse af situationen også anerkendes.
Eksempelvis er det oplagt at tale med den unge om det hen-
sigtsmæssige i at komme til tiden, men der skal være plads til, 
at den unge kommer på banen, og at der i fællesskab findes 
handlemuligheder for den unge.

Samtalen handler ikke om at finde fejl hos 
den unge, som skal udbedres, men om 
at han/hun får mulighed for at synliggøre 
”usynlige” kompetencer med kontaktlæ-
reren som sparringspartner.
Samtalen handler ikke om, at give den 
unge et stempel, men om at han/hun bli-
ver bevidst om egne handlinger og i stand 
til at samtale om disse.

Samtalen handler ikke om at finde fejl hos den unge, som skal 
udbedres, men om at han/hun får mulighed for at synliggøre 
”usynlige” kompetencer med kontaktlæreren som sparrings-
partner.
Samtalen handler ikke om, at give den unge et stempel, men 
om at han/hun bliver bevidst om egne handlinger og i stand til 
at samtale om disse. 

At dokumentere og fastholde den unges udvik-
lingsproces
For at fastholde kernepunkter i samtalen skrives i fællesskab 
et lille referat med kommentarer til selvbeskrivelsen, udvikling 
og fokuspunkter i dokumentet, ”Om ansvarlighed, samarbejde, 
sociale kompetencer og selvstændighed.”
Dette dokument er sammen med beskrivelsesmaterialet den 
unge og kontaktlærerens fælles produkt af arbejdet med real-
kompetencer, og danner løbende grundlag for samtaler og tages 
naturligvis frem, når der næste gang skal arbejdes med og un-
dervises i og med realkompetencer. 
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4-hjørneøvelser
A. En indvandrerpige fra 8. klasse bliver drillet af en gruppe 
drenge og piger fra en 10. klasse. De er fem i alt. Du ser det 
ske, hvad vil du gøre?

1. Gå ind og forsvare pigen?
2. Skynde dig væk?
3. Få fat på gårdvagten eller en anden lærer?
4. Gøre noget helt fjerde?

B. Du ser din nabo er i gang med at tæve sin datter. Du går i 
klasse med datteren. 
Hvad vil du gøre?

1. Fortælle det til dine forældre?
2. Fortælle det til din klasselærer?
3. Prøve at få naboen til at holde op med at slå?
4. Gøre noget helt fjerde?

C. Mens du er på indkøb hos den lille købmand på hjørnet, op-
dager du, at en af de store slagsbrødre fra kvarteret stjæler en 
stang cigaretter. Han slipper gennem kassen og venter henne 
ved døren, fordi han har set, at du har opdaget tyveriet. Hvad 
vil du gøre?

1. Fortælle det til købmanden ved kassen?
2. Lade som ingenting og smutte væk?
3. Fortælle det til hans forældre?
4. Gøre noget helt fjerde?

D. To drenge på ca. 15 år slår en ældre mand ned på gaden. Du 
ser det ske. Hvad vil du gøre? 

1. Hjælpe manden?
2. Kigge væk og ignorere det, du har set?
3. Tilkalde hjælp?
4. Gøre noget helt fjerde?

Kilde: ”Undervisning mod vold – Et idékatalog”, en del af undervisningsma-
terialet ”Voldspakken”, udgivet af Undervisningsministeriet 1995. Forfattere: 
Annette Agaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis og Carsten 

Skjoldborg.
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Ny information til opgave A
A. Du ser pludselig, at ham/hende du længe har været ret vild 
med er med til at drille. Hvad gør du nu?

1. Skynde sig væk?
2. Gå ind og forsvare pigen?
3. Få fat på en lærer?
4. Gøre noget helt fjerde?

Ekstra 4- hjørne øvelse
E. Du er på vej til din første date med ham/hende, du længe har 
drømt om. Du er sent på den. Da du cykler rundt om et hjørne, 
ser du en gammel mand ligge på fortovet. Det bløder fra hans 
hoved. Hvad vil du gøre?

1. Stå af cyklen og hjælpe manden?
2. Cykle videre, drømmedaten venter
3. Ringe 112
4. Gøre noget helt fjerde?

E(fortsat): Du ser, at manden er en af de mange alkoholikere, 
der normal sidder på havnen og drikker tæt. Hvad vil du nu 
gøre?

5. Stå af cyklen og hjælpe manden?
6. Cykle videre, drømmedaten venter
7. Ringe 112
8. Gøre noget helt fjerde?
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Brug Tangram-brikkerne til at lave en af disse figurer.

Samarbejdspuslespil

74 Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

Løsning på samarbejdspuslespillene
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De nye lejere

1. Mette er 18 år og fra Nordjylland. Hun har fået et rengø-
ringsjob på et plejehjem, indtil hun skal begynde på HF næste 
skoleår.

2. Rafad er irakisk flygtning. Han er studerende og 20 år gam-
mel. Han er politisk meget aktiv og støtter modstandsbevægel-
sen i hjemlandet. Han går ind for væbnet modstand og er derfor 
eftersøgt af den irakiske efterretningstjeneste.

3. Flemming er 19 år og på bistandshjælp. Han har haft ar-
bejde hos en motorcykelmekaniker, men han er blevet fyret på 
grund af problemer med nogle kunder fra en motorcykelklub, 
som konkurrerer med Flemmings egen MC-klub. 

4. Achmed kommer fra en familie, fra det tidligere Jugoslavien, 
der har boet på Vesterbro i mange år. Han er lige fyldt 18 år og 
er startet på Jern & Metal. 
Han ønsker at bo hos jer, fordi det er tæt på hans familie og 
venner.

5. Sussie og Rune er kærester og spiller begge rockmusik i hver 
deres band. De er begge 19 år og lever i perioder af understøt-
telse, når der ikke er jobs med deres bands.

6. Peter er 22 år og har siddet to måneder i fængsel for en 
voldsdom. Hans sagsbehandler har skrevet til jer, at det er me-
get vigtigt, at Peter får en ny chance. Et bofællesskab med unge 
mennesker ville være det helt rigtige sted for ham at bo. Der er 
ingen problemer med huslejen, selv om den skulle blive højere 
end normalt for et værelse.

7. Sara og Keld har boet i et kollektiv på landet. De vil gerne ind 
til byen, men vil stadig leve på en meget miljørigtig måde. De 
er henholdsvis 21 og 20 år, og de er ikke kærester. De er meget 
interesserede i at gøre haven økologisk. De har også mange 
ideer til at få hele husholdningen gjort mere grøn.
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8. Thomas er 21 år og er begyndt at læse til lærer. Han er blind, 
men klarer sig fint med sin førerhund, som selvfølgelig skal bo 
sammen med ham.

9. Anders er 20 år. Han har ringet til jer og fortalt, at han gerne 
vil bo hos jer, fordi det ligger tæt på vennerne. Han lød lidt tru-
ende og fik nærmest sagt, at det ville være en dårlig idé, hvis 
han ikke fik lov at flytte ind.

10. Selda er 20 år. Hun kommer fra en tyrkisk familie, som lever 
helt efter Koranens regler. Hun er blevet lovet væk til en mand 
fra Tyrkiet, men hun har valgt at gå sine egne veje. Derfor bor 
hun midlertidigt hos en dansk veninde. Hun er begyndt at stu-
dere på universitetet og vil helst leve som en dansker, da hun 
har boet her altid. Hun har henvendt sig meget diskret, da fami-
lien ikke skal finde ud af, hvor hun kommer til at bo.

11. Sigurd læser HF og er 19 år. Han vil gerne flytte hjemmefra, 
da han har haft en masse bøvl med sine forældre. Sigurd og 
hans far har været oppe at slås, fordi faren opdagede, at Sigurd 
har dyrket hampplanter i et hjørne af haven. 

Kilde: ”Undervisning mod vold – Et idékatalog”, en del af undervisningsma-
terialet ”Voldspakken”, udgivet af Undervisningsministeriet 1995. Forfat-
tere: Annette Agaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis og 
Carsten Skjoldborg.
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4-hjørneøvelser
A. En indvandrerpige fra 8. klasse bliver drillet af en gruppe 
drenge og piger fra en 10. klasse. De er fem i alt. Du ser det 
ske, hvad vil du gøre?

1. Gå ind og forsvare pigen?
2. Skynde dig væk?
3. Få fat på gårdvagten eller en anden lærer?
4. Gøre noget helt fjerde?

B. Du ser din nabo er i gang med at tæve sin datter. Du går i 
klasse med datteren. 
Hvad vil du gøre?

1. Fortælle det til dine forældre?
2. Fortælle det til din klasselærer?
3. Prøve at få naboen til at holde op med at slå?
4. Gøre noget helt fjerde?

C. Mens du er på indkøb hos den lille købmand på hjørnet, op-
dager du, at en af de store slagsbrødre fra kvarteret stjæler en 
stang cigaretter. Han slipper gennem kassen og venter henne 
ved døren, fordi han har set, at du har opdaget tyveriet. Hvad 
vil du gøre?

1. Fortælle det til købmanden ved kassen?
2. Lade som ingenting og smutte væk?
3. Fortælle det til hans forældre?
4. Gøre noget helt fjerde?

D. To drenge på ca. 15 år slår en ældre mand ned på gaden. Du 
ser det ske. Hvad vil du gøre? 

1. Hjælpe manden?
2. Kigge væk og ignorere det, du har set?
3. Tilkalde hjælp?
4. Gøre noget helt fjerde?

Kilde: ”Undervisning mod vold – Et idékatalog”, en del af undervisningsma-
terialet ”Voldspakken”, udgivet af Undervisningsministeriet 1995. Forfattere: 
Annette Agaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis og Carsten 

Skjoldborg.
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Ny information til opgave A
A. Du ser pludselig, at ham/hende du længe har været ret vild 
med er med til at drille. Hvad gør du nu?

1. Skynde sig væk?
2. Gå ind og forsvare pigen?
3. Få fat på en lærer?
4. Gøre noget helt fjerde?

Ekstra 4- hjørne øvelse
E. Du er på vej til din første date med ham/hende, du længe har 
drømt om. Du er sent på den. Da du cykler rundt om et hjørne, 
ser du en gammel mand ligge på fortovet. Det bløder fra hans 
hoved. Hvad vil du gøre?

1. Stå af cyklen og hjælpe manden?
2. Cykle videre, drømmedaten venter
3. Ringe 112
4. Gøre noget helt fjerde?

E(fortsat): Du ser, at manden er en af de mange alkoholikere, 
der normal sidder på havnen og drikker tæt. Hvad vil du nu 
gøre? 

5. Stå af cyklen og hjælpe manden?
6. Cykle videre, drømmedaten venter
7. Ringe 112
8. Gøre noget helt fjerde?
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Brug Tangram-brikkerne til at lave en af disse figurer.

Samarbejdspuslespil
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Løsning på samarbejdspuslespillene
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De nye lejere

1. Mette er 18 år og fra Nordjylland. Hun har fået et rengø-
ringsjob på et plejehjem, indtil hun skal begynde på HF næste 
skoleår.

2. Rafad er irakisk flygtning. Han er studerende og 20 år gam-
mel. Han er politisk meget aktiv og støtter modstandsbevægel-
sen i hjemlandet. Han går ind for væbnet modstand og er derfor 
eftersøgt af den irakiske efterretningstjeneste.

3. Flemming er 19 år og på bistandshjælp. Han har haft ar-
bejde hos en motorcykelmekaniker, men han er blevet fyret på 
grund af problemer med nogle kunder fra en motorcykelklub, 
som konkurrerer med Flemmings egen MC-klub. 

4. Achmed kommer fra en familie, fra det tidligere Jugoslavien, 
der har boet på Vesterbro i mange år. Han er lige fyldt 18 år og 
er startet på Jern & Metal. 
Han ønsker at bo hos jer, fordi det er tæt på hans familie og 
venner.

5. Sussie og Rune er kærester og spiller begge rockmusik i hver 
deres band. De er begge 19 år og lever i perioder af understøt-
telse, når der ikke er jobs med deres bands.

6. Peter er 22 år og har siddet to måneder i fængsel for en 
voldsdom. Hans sagsbehandler har skrevet til jer, at det er me-
get vigtigt, at Peter får en ny chance. Et bofællesskab med unge 
mennesker ville være det helt rigtige sted for ham at bo. Der er 
ingen problemer med huslejen, selv om den skulle blive højere 
end normalt for et værelse.

7. Sara og Keld har boet i et kollektiv på landet. De vil gerne ind 
til byen, men vil stadig leve på en meget miljørigtig måde. De 
er henholdsvis 21 og 20 år, og de er ikke kærester. De er meget 
interesserede i at gøre haven økologisk. De har også mange 
ideer til at få hele husholdningen gjort mere grøn.



76 Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

8. Thomas er 21 år og er begyndt at læse til lærer. Han er blind, 
men klarer sig fint med sin førerhund, som selvfølgelig skal bo 
sammen med ham.

9. Anders er 20 år. Han har ringet til jer og fortalt, at han gerne 
vil bo hos jer, fordi det ligger tæt på vennerne. Han lød lidt tru-
ende og fik nærmest sagt, at det ville være en dårlig idé, hvis 
han ikke fik lov at flytte ind.

10. Selda er 20 år. Hun kommer fra en tyrkisk familie, som lever 
helt efter Koranens regler. Hun er blevet lovet væk til en mand 
fra Tyrkiet, men hun har valgt at gå sine egne veje. Derfor bor 
hun midlertidigt hos en dansk veninde. Hun er begyndt at stu-
dere på universitetet og vil helst leve som en dansker, da hun 
har boet her altid. Hun har henvendt sig meget diskret, da fami-
lien ikke skal finde ud af, hvor hun kommer til at bo.

11. Sigurd læser HF og er 19 år. Han vil gerne flytte hjemmefra, 
da han har haft en masse bøvl med sine forældre. Sigurd og 
hans far har været oppe at slås, fordi faren opdagede, at Sigurd 
har dyrket hampplanter i et hjørne af haven. 

Kilde: ”Undervisning mod vold – Et idékatalog”, en del af undervisningsma-
terialet ”Voldspakken”, udgivet af Undervisningsministeriet 1995. Forfat-
tere: Annette Agaard Andersen, Torben Ulrik Nissen, Marianne Munis og 
Carsten Skjoldborg.
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Dilemma - tømmerflåde

I sidder på en tømmerflåde, og I har siddet der meget, meget 
længe.

Alt håb synes ude, det er kun et spørgsmål om kort tid, før I 
bukker under. 

Det forholder sig rent faktisk sådant, at I ikke vil vågne op 
igen, når I lægger jer til at sove. 

Kunne I bare klare en uge mere, kunne det være, at I blev 
reddet.

Pludselig er det blevet sagt, uden at nogen af jer egentlig ved, 
hvem der sagde det:

”Vores eneste chance er, hvis en ofrer sig, så de andre kan få 
mad. En af os må gå til, for at de andre kan overleve.”

- Hvordan vil I hver især forholde jer til det udsagn?

- Ville I æde en af de andre?

- Hvorfor ville I det?/Hvorfor ville I ikke det?

- Hvem skulle det i givet fald være, der skulle ofres?

- Hvordan ville I finde frem til det?

- Er nogle liv bedre end andre?

- Osv.
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Dilemma - rumskib

De ti nedenstående personer er blevet udvalgt som passagerer 
i et rumskib på en rejse til en anden planet, fordi planeten 
Jorden er i fare for at forgå pga. kollision med et andet him-
mellegeme.

En fejl, der er opstået i rumskibet i sidste øjeblik, har medført, 
at det kun kan bære 7 passagerer.

Det er din opgave at udpege de 7 passagerer. Der er altså 3 på 
listen, som ikke kan komme med.

Sæt et 1-tal foran den person, du mener først skal tages af 
passagerlisten. Et 2-tal ved den næste, du mener, skal tages 
af passagerlisten, og sæt et 3-tal ved den sidste person, der 
skal tages af listen. Disse tre passagerer vil ikke komme med 
rumskibet.

De øvrige 7 kan rejse og måske blive de eneste overlevende af 
menneskeheden.

Den hidtidige passagerliste:

_______ En bogholder

_______ Bogholderens gravide kone

_______ En kvindelig kunststuderende

_______ En professionel fodboldspiller

_______ En intelligent kvindelig filmstjerne

_______ En sort mandlig medicinstuderende

_______ En berømt forfatter

_______ En kvindelig biokemiker

_______ En 70-årig præst

_______ En politibetjent
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Om ansvarlighed, samarbejde, sociale kompe-
tencer og selvstændighed - første gang

Dato:
Navn:

A. Forberedelse til samtale

Ansvarlighed 
Fokuspunkter: 

Samarbejde 
Fokuspunkter:



87Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

Sociale kompetencer
Fokuspunkter: 

Selvstændighed
Fokuspunkter: 

Andet
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B. Referat af samtalen 

Ansvarlighed

Selvbeskrivelse: 

Fokuspunkter:

Samarbejde

Selvbeskrivelse: 

Fokuspunkter:
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Sociale kompetencer

Selvbeskrivelse: 

Fokuspunkter:

Selvstændighed

Selvbeskrivelse: 

Fokuspunkter:

Andet



90 Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

Om ansvarlighed, samarbejde, sociale kompeten-
cer og selvstændighed - anden og tredje gang

Dato:
Navn:

A. Forberedelse til samtale

Ansvarlighed 

Udvikling:

Fokuspunkter: 

Samarbejde 

Udvikling:

Fokuspunkter:
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Sociale kompetencer

Udvikling: 

Fokuspunkter: 

Selvstændighed

Udvikling: 

Fokuspunkter: 

Andet
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B. Referat af samtalen 

Ansvarlighed

Selvbeskrivelse: 

Udvikling: 

Fokuspunkter:

Samarbejde

Selvbeskrivelse: 

Udvikling: 

Fokuspunkter:
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Sociale kompetencer

Selvbeskrivelse: 

Udvikling: 

Fokuspunkter:

Selvstændighed

Selvbeskrivelse: 

Udvikling: 

Fokuspunkter:
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Andet



95Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 



96 Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 



97Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

”Realkompetencer i efterskolen”
I vinteren 2004-2005 fik Troels Aamand fra Vandel Efterskole af 
Efterskoleforeningen bevilget orlov med fri vikar til at lave en 
grundlæggende afdækning af realkompetencebegrebet og fol-
keoplysning. 
Han konstaterede, at skoleformen havde en årelang tradition for 
realkompetencevurdering i form af skoleudtalelser. En udtalelse 
er ret beset en beskrivelse af en persons samlede kompetencer; 
realkompetencer. 
 
I forlængelse heraf kiggede han kritisk på denne udtalelsestra-
dition og konstaterede, at den burde kigges efter i sømmene. 
Ikke mindst i forhold til det etisk forsvarlige. Som skole skuer 
man ud over elevflokken i samtlige 10 måneder, hvorefter man 
afgiver en dom – sådan er den pågældende elev. 
Et andet kritisabelt forhold er den kode, der skrives i. Ordene 
har forskellig vægt og betydning, afhængig af afsenderskole. 
Og eleverne forstår ikke altid det sprog, der skrives i.
Dette orlovsprojekt blev afsættet til et to-årigt forsøgsprojekt. 

I skoleårene 2005-2006 og 2006-2007 deltog 8 efterskoler med 
meget forskelligt elevgrundlag i efterskoleforeningens forsøg, 
Realkompetencer i efterskolen. Forsøget blev støttet med for-
søgs– og udviklingsmidler. 
Forsøget havde som formål at udvikle en model til beskrivelse 
og vurdering af de kompetencer, der erhverves gennem et ef-
terskoleophold. 
Forsøget var inddelt i to faser, der strakte sig over to skoleår. 
Første fase blev afsluttet inden sommerferien 2006, mens an-
den fase fandt sted i skoleåret 2006-07. 
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” Det var i forsøgets første del muligt for de deltagende skoler 
selv at udvikle et forsøgsdesign ud fra den praksis og virkelig-
hed, der måtte være gældende på den enkelte skole. Eftersko-
leforeningens styregruppe bag forsøget lagde op til, at der blev 
gjort erfaringer med, hvordan realkompetencebegrebet og de 
tanker, der ligger bag dette begreb, kunne komme skoleformen 
til gavn. 
  
Udviklingsprojektet ”Realkompetencer i efterskolen” var tænkt 
som et forløb, hvor der i et skoleår skulle placeres to perioder 
med stor tidsmæssig adskillelse. Det var tanken, at forløbene 
skulle afsluttes med en beskrivelse og vurdering, der inddrog 
både læringsaktiviteter fra både det frie rum, det nødvendige 
rum og det kontraktfæstede1 rum.  Der blev lagt op til, at både 
elever og lærere beskrev og vurderede, og at disse beskrivelser 
og vurderinger blev sammenlignet. Med baggrund i dette skulle 
det endelige bevis udformes således, at der var tale om et dob-
belt ejerskabsforhold. 
  
Projektet lagde op til, at der kunne vurderes på følgende real-
kompetenceområder: 
- Faglighed 
- Ansvarlighed 
- Samarbejde 
- Sociale kompetencer 
- Selvstændighed 

Områderne ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og 
selvstændighed er et resultat af en undersøgelse fra 2002-2003, 
hvor forældrene til 10. klasses elever skulle tilkendegive, hvad 
deres børn havde fået ud af et efterskoleophold. Betegnelserne 
for kompetenceområderne er valgt på grund af deres folkelige 
og mundrette form. 
 

1 Ulla Ambrosius Madsen: Hverdagsliv og læring i efterskolen. Foreningen 
af Frie Ungdoms- og Efterskolers Forlag, 1995
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Temadage og workshops 
Materialet er lavet i perioden september-november 2007, og er 
et produkt af en orlov med fri vikar, som Efterskoleforeningen 
har bevilget. 
Vi ser det betydningsfuldt, at undervisningsmaterialet bliver vi-
dereformidlet.

I forbindelse med orlovsprojektet har vi afholdt workshops og 
temadage på:
 Efterskoleforeningens regionsmøder på Nørbæk Efter- 
 skole og Mariager Efterskole
 Efterskoleforeningens Vejledertræf i september 2007
 Efterskoleforeningens konference ”Realkompetencer i  
 efterskolen” i november 2007 
 Karise Efterskole, i forbindelse med udviklingsprojektet  
 ”Realkompetencer i stedet for afgangsprøver” i februar  
 2008 

Hvis det har interesse, vil vi gerne arrangere en temadag eller 
en workshop om undervisningsmaterialet på din skole eller i din 
region. 

Kontakt os på nedenstående e-mail-adresser:

Tina Winther: tina.winther4@skolekom.dk
Lene Nørgaard Michaelsen: lene.noergaard2@skolekom.dk 

Kontakt
Hvis der under arbejdet med realkompetencer eller brugen af 
undervisningsmaterialet skulle opstå spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte os på ovenstående e-mail-adresser.

Efterskoleforeningens hjemmeside
Den digitale udgave af beskrivelsesmaterialet kan downloades 
fra www.efterskole.dk/realkompetence. Her kan du også finde 
yderligere inspiration til arbejdet med realkompetencer. 

-

-
-

-



100 Fokus på ansvarlighed, samarbejde, sociale kompetencer og selvstændighed  - et undervisningsmateriale om realkompetencer i efterskolen                 

L
it

te
ra

tu
r Vi har fundet det givtigt og inspirerende at læse uddrag af:

Jesper Juul og Helle Jensen: Pædagogisk relationskompetence 
– fra lydighed til ansvarlighed. Apostrof, 2002

René Kristensen m. fl.: Fantastiske forbindelser – relationer i 
undervisning og læringssamvær. Dafolo, 2006.

Ulla Ambrosius Madsen: Hverdagsliv og læring i efterskolen. 
Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskolers forlag, 1995. 
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