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Evaluanden 
Bestyrelsen for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole har vedtaget, at årets evaluerings-
objekt er som følgende: 

 

Evaluering af skolens musical som et projekt der bidrager til elevernes oplevelse af fællesskab 

Evalueringen sættes i relation til skolens værdigrundlag og den aktuelle indholdsplan for skole-
året. 

 

Musicalugen som projekt 
 
På VGE er det teaterholdet, som står på scenen som skuespillere, kostumedesign, som syr og ord-
ner kostumer, samt teatermusikholdet, som spiller musikken. Disse hold har arbejdet længe på de-
res del. Resten af eleverne kobles på fra torsdag eftermiddag, og i de næste 9 dage arbejdes frem 
mod premieren i arbejdshold. Det er lys/lyd, udsmykning, scenografi og medieholdet. Eleverne er 
altså bundet til bestemte arbejdsopgaver i forskellige rum og med forskellige lærere, og alligevel 
betragter skolen musicalugen som et af de store bidrag til fællesskabsfølelsen på skolen.  

Evalueringsspørgsmålet formuleres som følgende:  
 

Oplever den enkelte elev, at skolens musical bidrager til fællesskab på skolen? Det være sig mel-
lem eleverne og mellem elever og lærere.   

 

Evaluator  
Evaluator er lærer ansat ved skolen Lise Christensen. 
 

Metode og data 
Elevernes evaluering er foretaget ud fra spørgeskemaer besvaret via skolens skoleintra-system. Ud 
af 95 elever foreligger der 49 besvarelser.  

 

Besvarelserne er anonymiserede i gengivelsen, men opbevares elektronisk med navne på afsen-
dere.  
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Undersøgelse og besvarelse 
 

Eleverne bliver spurgt, hvordan samarbejdet på holdet fungerede på en skala fra 1-5. 1 er dårligst, 
og 5 er bedst.  

 

Fordelingen er svar er således:  

 

2 elever synes altså, at samarbejdet fungerede under middel, og 40 elever synes, samarbejdet fun-
gerede over middel.  
 
Der er altså generel tilfredshed med samarbejdet på holdene. Det er fint og godt, men det er i vir-
keligheden oplevelsen af fællesskab, vi gerne vil vide noget om.  
 
Derfor bliver eleverne spurgt:  
 

Oplevede du et fællesskab på holdet? 
 
Hertil svarer 40 ja, og 3 svarer nej.  
Elevernes kommenterer som følger:  
 
Alle arbejde godt og var glade. 
Alle arbejdede sammen, og alle var rigtig gode til at hjælpe hinanden :) 
Alle hjalp hinanden hvis der var behov 
Alle sammen tog fat og hjalp med at få lys op at stå 
Den første dag rendte alle fra kostumedesign rundt i de samme 
t-shirts. Det var maks hygge! 
Det var bare super hyggeligt, men vi har jo også 
normalt timer sammen, så vi har haft tid til at opbygge et bedre fællesskab, end 
eksempelvis nogle af de andre hold, som kun arbejdede sammen i den uge 
Det var enormt hyggeligt 
det var hyggeligt for det meste 
Det var meget hyggeligt! Man kom til at snakke med en masse 
forskellige mennesker. 
Fantastisk, vi spiste slik og drak te 
Ja det gjorde jeg bestemt! 
Ja, det gjorde jeg. Vi havde et vildt godt fællesskab på teater 
Ja, man bliver nødt til at have fællesskab når man går op og 
ned af hinanden så meget, og vi havde et godt fællesskab 
Ja, men vi var ikke særligt meget sammen 
Jeg fik snakket med nogle nye og vi hjalp hinanden 
Jeg først med på det hold i selve musicalugen, men jeg 
synes at der var et fællesskab på holdet 
Jeg kom til at snakke med nogle nye 
Man får et fællesskab når man arbejder på en scene sammen 
Teater var vildt fedt og man fik et godt fælleskab. 
Vi arbejdede fint sammen og fik meget lavet 
Vi havde det smaddersjovt med at øve, med at lave fejl og 
med at joke om stort set alt - samtidig med, at vi passede på hinanden 
Vi hjalp hinanden når der var problemer og vi lavede 
popcorn og havde det fedt. 
Vi hyggede os mens vi lavede noget. vi havde det sjovt. vi fik slik! 
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Vi hyggede os, samtidig med at vi hjalp hinanden med at få 
lavet et godt "produkt". 
Vi var en lille gruppe og vi hyggede os. 
Vi var meget sammen 
 
Ord som ”hygge”, ”fællesskab” og ”alle” går igen i besvarelserne, og kun enkelte er moderat posi-
tive.  
 
Der spørges også til oplevelsen af fællesskab mellem arbejdsholdene, og som det ses herunder er 
det de fleste, som svarer positivt på det spørgsmål. 10.2 % svarer nej, og det er selvfølgelig også en 
betragtelig mængde. Samtidig er der sandsynligvis en del, som har haft så intensivt et forløb i de-
res arbejdsgruppe, at de af den grund ikke har mærket meget til de andre hold.  
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Det kan være en stor del af oplevelsen af fordybe sig i opgaven på holdet, men skolen ønsker sig 
også af musicalen som fællesskabsdannende aktivitet, at eleverne udvider deres berøringsflade og 
oplevelse af fællesskab med flere elever og lærere end før. Det har vi også spurgt til:  
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Her er igen en gruppe, som ikke oplever at lære flere elever og lærere at kende, men der er også 
et meget stort flertal på hhhv. 68,8% og 73,9%, som kan svare, at det gjorde de.   

 

Eleverne bliver spurgt, om de oplevede musicalperioden som et fælles projekt, og med 91,3 % po-
sitive tilkendegivelser og ingen nej-svar må det siges at være tilfældet.  

 

Eleverne kommenterer som følgende:  

Alle hjalp til, dog ved jeg nogle pjækkede fra deres aktiviteter  
Alle skulle gøre en indsats  
Alle skulle hjælpe for at det blev til noget  
Det var mega fedt at se hele skolen komme sammen!  
Helt sikkert. Alle var med til det.  
Ja, det gjorde jeg da alle bidragede til det 
Ja, det virkede som om alle følte sig som en del af det  
Ja, meget.  
Jeg ku' godt lide stemningen, hvordan alle var i fuld gang med vær deres, i et forsøg på at skabe et fælles projekt  
Jeg oplevede det som et kæmpe fælles projekt. Jaaa  
vi er jo alle en del af det  
vi gjorde vel det hele sammen, så ja  
Vi kunne ikke have gjort det uden hinanden 
 

 
Eleverne oplevede altså selve musicalugen som et fælles projekt, de har lært flere elever og lærere 
at kende, og der har været fællesskab og samarbejde på og mellem holdene. Spørgsmålet er så, 
om effekten af ugen også har givet oplevelsen øget fællesskab efterfølgende. Det spørges eleverne 
også til:  
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Flertallet oplevede en forskel, 21,7 procent ved det ikke, og 8,7 svarer nej. Af nej-svarerne kom-
menterer en, at fællesskabet var det samme før og efter.  
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Flertallet svarer ”ved ikke”, og af kommentarerne ses det, at nogle misforstår og tror, der tales om 
fællesskabet lærerne imellem. Andre kommenterer, at de har de samme lærere som før. Alligevel 
mener 34,8 % at opleve en ændring, mens 17,4% svarer nej.  
 
Slutteligt bliver eleverne spurgt, hvad det bedste ved musicalperioden var, og de svarer som følger:  
 
Alle forestillingerne 
Alle var med til noget, lige gyldigt om man var med i musicalen eller var bag scenen 
At det var så hyggeligt, og det var fedt at arbejde på et fælles projekt. 
At jeg kom til at lære nogle folk meget bedre. Især på musicalholdet. Jeg fik også prøvet  
nogle grænser af, som jeg ikke ellers ville afprøve. Fed oplevelse. 
at man ikke havde normale timer 
At man snakkede med nye mennesker og man havde meget indflydelse på hvad og hvordan  
tingene skulle ske 
At se alt det vi som skole kan udrette når vi alle går sammen. 
At se det færdige resultat og processen i at opnå det 
At se det hele som et færdigt produkt 
At se det vi havde arbejdet på blive til et stort fedt fælles projekt, sidde nede i vores  
orkestergrav og have sjov i orkestret 
At spille Musicalen 
At vi alle næsten sammen lærte sangene så vi altid kan bryde ud i dem sammen 
At være med til at sætte en produktion op, som hele skolen var med i, det var et kæmpe  
fællesskab 
Det at fordybe sig i et projekt med andre, oven i købet via musikken 
Det bedste ved musicalperioden var, at vi havde et mega godt sammenhold. Jeg lærte folk  
bedre at kende. Der musicalugen var slut sang folk stadig sangende. Det har været det bedste  
ved mit skoleår.  
Det fællesskab man fik med sin arbejdsgruppe var super fedt, men det var også cool at se det  
endelige produkt. 
Det hele 
Det hele. 
Det var en af de bedste uger på efterskolen. 
Det var helheden. Specielt det med at se projektet blive færdigt.  
Det var hårdt og man var slidt, men man havde det godt med sig selv og fællesskabet  
bagefter.  
Det var virkelig hyggeligt og sjovt. Efter min mening det bedste vi har lavet på skolen i år. 
forestillingerne 
Fællesskabet 
fællesskabet, og de lange trætte dage hvor vi var sammen om at være trætte 
have noget fri tid og arbejde med venner  
Hvordan vi alle arbejde sammen og hvordan det endelige produkt blev til 
Jeg synes det var hyggeligt at se musicallen sammen med de andre nede i hallen. men også at  
gå rundt og kigge på hvad folk lavede:) 
Kanelsnegle 
Kanelsneglene 
Køkkenets kanelsnegle! samt det afslappede, rolige og spændende mediearbejde. 
Når forestillingen kørte og der var styr på alt 
Oplevelsen ved at man i fællesskab kan skabe sådan et projekt på benene  
popcorn :) 
Resultatet 
Sammenholdet og det at udsmykke, det var vildt hyggeligt!! 
Skuespillet ;) 
Stemningen, og da det var overstået  
synes det hele var fedt! (Popcornene var også en vigtig detalje) 
ved ikke 
vi gjorde hvad vi havde lyst til 
Være sammen med udsmykningsholdet, da vi havde det ret sjovt 
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Her nævnes mange aspekter - processen, samværet, forestillingerne, kanelsneglene osv. 
 
Løseligt optalt i temaer falder kommentarerne, så 8 omhandler hygge/stemning, 16 omhandler 
sammenhold/fællesskab, 4 nævner arbejdsprocessen/fordybelsen, og 11 hæfter sig ved resultatet. 
Mange er altså glade for projektet som arbejdsproces og resultat, og endnu flere har bemærket 
det, ugen gjorde for elevholdets som efterskoleelevhold. Dette må ses som yderst positivt i lyset af 
musicalugen som bidrag til fællesskabet på skolen.  

Musicalugen set i relation til skolens værdigrundlag og indholdsplan 
I skolens værdigrundlag nævnes og uddybes følgende værdier i forhold til samvær uden for under-
visningssituationen: 
  
(…) Samarbejde og arbejdsglæde, sammenhold og fælles oplevelser. At arbejde sammen om opga-
ver, at dele fælles oplevelser i forskellige sammenhænge styrker elevernes forståelse for hinanden, 
udvider berøringsfladerne og styrker dermed sammenholdet og fællesskabsfølelsen. (…) 
 
Ud fra elevernes besvarelser kan man se, at de netop oplever musicalugen som et fælles projekt, 
som udvider deres berøringsflader og betyder noget for fællesskabet på skolens også fremadret-
tet. Derved må musicalugen siges at være en vigtig og relevant brik i VGE’s måde at arbejde ud fra 
skolens værdigrundlag. 
 
I skolens indholdsplan beskrives musicalugen som følgende:  
 
Musicalprojekt. ( 25.01.- 04.02)  
Undervisningen suspenderes i 9 dage, og alt drejer sig om at blive klar til premieren. Hensigten er 
at bevidstgøre eleverne om, at hver enkelt har sin uundværlige del at varetage, og at produktets 
succes afhænger af alles indsats. Hensigten er endvidere at bevidstgøre eleverne om at fælles op-
gaver giver sammenhold og fællesskab. Der arbejdes fra starten af skoleåret med netop dette pro-
jekt, med indstudering, scenografi herunder kulisser og rekvisitter, med design af kostumer, opsæt-
ning af lys, teatermusik m.m. Der arbejdes fra tidlig morgen til sen aften – ofte tages nattetimerne 
med. Perioden afsluttes med mindst 3 offentlige forestillinger og 1-2 skoleforestillinger for omeg-
nens skoler. Ikketeater elever arbejder med medie- og andre opgaver i relation til musicalprojektet.  
 
Årets musicalprojekt blev afviklet ud fra den praktiske beskrivelse i indholdsplanen - over 9 dage 
og med alle elever optagede af arbejdet på det fælles projekt. Ud fra elevernes besvarelser ser 
man, at de faktisk er meget bevidste om værdien af deres arbejde og samarbejde, og at de samti-
dig har knyttet arbejdet i grupperne til det at være sammen - at hygge sig f.eks. Mange af dem 
nævner i kommentarerne ord som ”hygge”, ”alle” og ”fællesskab”.  Det kan derfor konstateres, at 
eleverne gennem den fælles opgave i at få projektet til at lykkes også oplever et sammenhold og 
et fællesskab, hvorved musicalugen lever op til målet i skolens indholdsplan.  
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Konklusion  
 

Ud fra evalueringsspørgsmålet kan det konkluderes, at eleverne i høj grad oplever, at musicalen 
bidrager til fællesskabet på skolen både i musicalugen og i tiden efter musicalugen. Det er mest 
tydeligt for eleverne i deres relation til hinanden, men det ses også i deres oplevelse af fællesskab 
med lærerne.  

De oplever at samarbejde og arbejde på et stort fælles projekt, og de er bevidst om at have det 
rart og hyggeligt undervejs.  

Musicalugen er derved et projekt, som bidrager til elevernes oplevelse af fællesskab, og musical-
ugen lever op til skolens værdigrundlag og indholdsplan.  




