
EVA’s nye rapport om 10. kl., udvalgte, vigtigste findings 
 
Mange elever oplever et fagligt løft i 10. klasse – især de fagligt svageste elever  
Flere end halvdelen af eleverne i 10. klasse angiver, at de har forbedret sig fagligt i løbet af 10. klasse. 
Andelen er større blandt elever i ordinær 10. klasse (63 %) end blandt elever, der går i 10. klasse på en 
efterskole (53 %).  
 
Derudover kan det faglige løft kan iagttages på følgende parametre: 

• Stigning i prøvekarakterer fra 9. til 10. klasse for både skriftlig dansk og skriftlig matematik 
• Øget faglig selvtillid fra 9. til 10. klasse 

 

Eleverne oplever at udvikle sig personligt og socialt i 10. klasse 
• Undersøgelsen viser, at en stor del af eleverne i 10. klasse oplever at få et socialt og personligt 

udbytte. Fx oplever 85 % af eleverne, at 10. klasse har ført til, at de er blevet mere modne. Når det 
kommer til personlige og sociale kompetencer, er der i vid udstrækning overensstemmelse mellem 
elevernes begrundelser for at vælge 10. klasse og det udbytte, der oplever at få.  

 

Mange elever oplever at blive mere afklarede om uddannelsesvalg 
Næsten halvdelen (47 %), der starter i 10. klasse, ved ikke, hvad de vil efter skolen. Og i mange tilfælde 
oplever eleverne, at 10. klasse bidrager til at afklare og forberede dem til videre uddannelse. 
 
Samlet set er der 63 % af eleverne, der oplever, at 10. klasse har ført til, at de er blevet mere afklaret med 
hensyn til, hvad de skal efter 10. klasse. 
Endelig viser undersøgelsen, at eleverne oplever at have fået styrket deres karrierekompetencer fra 9. til 10. 
klasse - i form af øget viden om uddannelsessystemet.  
 

Mange elever bliver uddannelsesparate i løbet af 10. klasse 
Særligt i ordinær 10. klasse er der en del elever (28 %), der ikke blev vurderet parate til en 
ungdomsuddannelse i 9. klasse. Blandt de elever, der blev vurderet ikke-parate i 9. klasse, blev 63 % 
vurderet parate i ordinær 10. klasse. I 10. klasse på efterskole er den tilsvarende andel 58 %. Her er antallet 
af ikke uddannelsesparate dog begrænset. 
 

10. klasse er en frisk start og et anderledes læringsmiljø 
For hovedparten af eleverne indebærer 10. klasse et skift i form af nye omgivelser, lærere og elever. Helt 
nye omgivelser stiller krav til at eleverne skal gøre en indsats, når nye relationer skal bygges op, men det 
giver dem samtidig en mulighed for at bryde med gamle roller og mønstre. Alene denne friske start 
fremhæves af mange elever som afgørende for udbyttet af 10. klasse.  
 
Hovedparten af eleverne i 10. klasse oplever herudover at møde en skoledag, der adskiller sig fra den 
skolegang, de har mødt i deres grundskoletid.  Mange elever fortæller om et mere inkluderende læringsmiljø, 
der i højere grad har formår at møde deres individuelle behov. Det gælder både elever i ordinær 10. klasse 
og på efterskolerne. 
 



Inkluderende klassefællesskaber har betydning for elevernes udbytte 
Inkluderende klassefællesskaber er blandt de undervisningselementer, der i elevernes optik bidrager positivt 
til udbyttet af 10. klasse. 
 
Eleverne peger på, at inkluderende klassefælleskaber med sammenhold, gensidig respekt og omsorg kan 
være med til at styrke deres motivation og trivsel og dermed bidrage til fastholdelse. Her spiller lærerne er 
central rolle i at understøtte disse fælleskaber ved aktivt at indgå i relationsarbejdet med eleverne og 
forholde sig til dem som mennesker og ikke kun til det faglige i skolen. 
 
Generelt oplever eleverne, at de har et godt forhold til deres lærere og deres kammerater. Fx angiver 89 % 
af eleverne, at de kommer godt ud af det med deres lærere og 87 % føler sig respekteret. 
 
Undervisning tilpasset elevernes niveau har betydning for elevernes udbytte 
Eleverne oplever, at undervisning, der er tilpasset deres faglige niveau, spiller en central rolle for deres 
udbytte af 10. klasse. 
 
Fortællinger om undervisning tilpasset elevernes niveau rummer både perspektiver på differentieret 
undervisning i klasserummet i den almene undervisning og om forskellige former for niveaudelt 
holdundervisning. Det er både elever med svage og stærke faglige forudsætninger, der fremhæver den 
tilpassede undervisning som noget positivt.  
 

En varieret skoledag har betydning for elevernes udbytte 
En varieret skoledag kan i elevernes optik bidrage til at styrke deres udbytte af 10. klasse. Undersøgelsen 
peger på, at en varieret skoledag kan være med til gøre undervisningen mere vedkommende og gøre det 
lettere at bevare koncentrationen i løbet af dagen. I sidste ende kan den varierede skoledag have betydning 
for elevernes deltagelsesmuligheder, motivation og fastholdelse. Eleverne peger på forskellige elementer, 
der kan bidrage til variation, herunder nye læringsformer, aktiviteter og bevægelse – i og mellem lektionerne 
- samt mulighed for at dyrke en interesse.  

Vejledning i 10. klasse er vigtig 
Overordnet set viser undersøgelsen, at der i 10. klasse fortsat er en stor del af eleverne, der har brug for 
hjælp til at understøtte deres valgproces. Samtidig er der et stort spænd i elevernes behov for vejledning.  
 
Udbredelsen af vejledningstilbud afspejler ikke nødvendigvis elevernes udbytte 
De fleste elever har i 10. klasse været på besøg på en ungdomsuddannelse (91 %). Praktik er markant 
mindre udbredt. På efterskolerne har blot 13 % af eleverne været i praktik, mens det for ordinær 10. klasse 
gælder 34 % af eleverne. Dette på trods af, at praktikken giver et stort udbytte blandt de elever, der er i 
praktik. I alt 80 % af elevene, der har været i praktik, angiver, at den har været en hjælp til deres overvejelser 
om uddannelse og arbejde. 
 
Den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) i 10. klasse opleves som en hjælp 
Godt to ud af tre unge (67 %) vurderer, at uddannelsesrettede aktiviteter har været en hjælp til deres 
overvejelser om uddannelse og arbejde. I interviewene fremgår det, at det særligt er OSO’en, eleverne er 
glade for. Opgaven giver dem mulighed for at arbejde i dybden med en uddannelsesvej og få indblik i 
detaljer om en given ungdomsuddannelse fx fag og fagpakker, indblik i karakter- og fagkrav samt i et 
specifikt job. Det kan give de unge et godt udgangspunkt for at overveje, hvilken uddannelse der kunne 
interessant og realistisk for dem. 
 
 



 
 
 
 


