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[REDSKABER i evalueringsarbejdet]

På de næste sider har vi indsat redskaber – skabeloner, vejledninger og forkla-
ringer – som kan støtte dit arbejde med evaluering af elevers progression i læ-
ring og udvikling, både når det vedrører den daglige / ugentlige evaluering, ved 
afslutning af længere uddannelsesforløb og i forbindelse med gennem førelse 
af statussamtaler med fx UU-vejlederen i kommunen.

Redskaberne kan printes i en arbejdsvenlig form fra hæftets e-paperversion. 
Du finder e-paper’et på dette link: www.ligevaerd.dk.



LIGEVÆRD     MERE VÆRD

Iagttagelse af eleven i relation til aktiviteter og kontekst. Iagttagelse er et fokuseret blik rettet mod en helhed, der vedrører eleven i forhold til både per-
sonlige, sociale og faglige elementer – og dirigeret af målene for perioden.

Dokumentation fastholder iagttagelser og gør dem synlige for andre som grundlag for vurdering af elevens læring og udvikling. Dokumentation af iagt-
tagelser skal være beskrivende og ikke tolkende. 

Praksisfortællinger er hæftets valgte dokumentationsmetode, fordi metoden indfanger et helhedsorienteret billede af eleven. En praksisfortælling er 
formidling af fortællerens oplevelse og iagttagelsesperspektiv af en pædagogisk meningsgivende begivenhed med en elev som centrum. Hæftet arbejder 
med to trin omkring underviserens dokumentation: (1) At skrive praksisfortællingen og; (2) At vurdere elevens læring og udvikling.

Vurdering har fokus på elevens læring (jf. hæftets definition på læring) i relation til periodens mål, kontekst (den pædagogisk tilrettelagte læringsramme) 
og kriterier. Ærindet med vurdering er at undersøge om eleven er på vej mod at nå sine mål, om målene er nået – eller hvis det ikke går som forventet, 
vurdere, om de er uopnåelige og skal revideres. 

En god vurdering i evalueringsfaglig forstand bygger på kvaliteten af de opstillede mål. En god kvalitetsstandard er SMART-mål.

Hæftet sætter fokus på vurdering af elevens læring i et samskabende perspektiv mellem underviser og elev – med underviserens dokumenterede praksis-
fortælling som afsæt og med eleven som medskaber til en mere fyldig fortælling. Praksisfortælling er derfor også en metafor for den fælles aktivitet 
mellem elev og underviser, der handler om at konstruere en fælles forståelse af udviklingen i elevens læring, idet hver fortælling – undervisers og elevens 
– er subjektive perspektiver på samme begivenhed.

Refleksion er nøglen til at støtte eleven i at undersøge sin læring – og til at skabe erkendelser om læring. Refleksion er bevidst ’tænke’arbejde rettet mod 
det specifikke formål at skabe kognitiv forbindelse med en gennemført aktivitet og overvejelser om enten produkt, proces eller præmisserne herfor.

Evaluering er konklusionen på evalueringsprocessen, idet der også markeres en talværdi som resultat af vurderingen af elevens læring. Talværdien illu-
strerer vurderingen som en måling på et specifikt tidspunkt. Flere på hinanden følgende målinger kan synliggøre, om der sker progression i elevens læring 
og udvikling. 

Der kan foretages hverdagsevalueringer og statusevalueringer. Hverdagsevalueringer knytter sig til delmål for en kortere periode, fx en uge. Her bruges 
hverdagsmåleredskabet. Statusevalueringer knytter sig til mere overordnede mål for en længerevarende periode. Her anvendes statusmåleredskabet.

Evaluering er afsæt for at tilrettelægge eller justere elevens mål og læringsramme. Hverdagsevalueringer tilrettelægger og justerer delmål for en kortere 
periode, mens statusevalueringer tilrettelægger og justerer overordnede mål og undervisningsplaner. 

Evaluering som konklusion på et længerevarende læringsforløb anvendes bl.a. som grundlag for statussamtaler med myndigheder. Her udgør den skrift-
lige evaluering såvel en dokumentation af STU tilbuddets udførte pædagogiske arbejde som et redskab for dialog om det pædagogiske arbejde i relation 
til elevens læring og udvikling.

Redskab nr. 1: EVALUERINGSPROCESSEN
Evalueringsprocessen skal betragtes som en sammenhængende proces, der er bygget op af trin som vist i modellen nedenfor. Inspirationshæftets øvrige redskaber 
er i den venstre kolonne placeret i tilknytning til evalueringsprocessens enkelte faser, så du kan se, hvilke redskaber du kan bruge, når du arbejder med evaluering 
af elevens progression i læring og udvikling.
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Redskab nr. 2: SKABELON til dokumentation af elevens læring og udvikling
DATO DOKUMENTATION af elevens lærling og udvikling

FAGLIGE UDVIKLINGSOMRÅDER: SOCIALE UDVIKLINGSOMRÅDER: PERSONLIGE UDVIKLINGSOMRÅDER:

HVAD HAR ELEVEN LÆRT – EN FYLDIGERE FORTÆLLING [Her skrives et resumé af underviserens dialog med eleven om, hvad eleven har lært – en essens af den samskabende 
proces – omkring produkt, proces eller  præmisserne herfor]

ELEVENS PROGRESSION [I de to kolonner nedenfor beskrives progressionen dels ’i tal’ – dels ’med ord’

HVAD HAR ELEVEN LÆRT? [I de tre kolonner nedenfor skriver underviseren, hvad eleven vurderes at have lært inden for tre udviklingsområder og styret af periodens mål]
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[Dato for måling 1]

[Dato for måling 2]

NYE DELMÅL ELLER JUSTERING AF EKSISTERENDE: [Her skriver underviseren, hvilke refleksioner om elevens videre læring, dialogen med eleven har givet anledning til i forhold 
til opstilling af nye delmål eller justering af de eksisterende]

En begyndelse

En midte

En slutning

· Indledning - Hvad handler fortællingen om? Og hvorfor fortælles den?
· Kontekst - Beskriv hvem, hvad, hvor og hvornår

· Handlesekvenser - Hvad sker der? Og hvad sker der videre?
· Handlende aktører - Hvem gør noget? Og hvad siges der?

· Afslutning - Hvad lukker fortællingen?
· Pointe - Hvilken forandring beskriver fortællingen?

Støttespørgsmål til at udarbejde en praksisfortællingPRAKSISFORTÆLLING
[Her fortæller underviseren sin praksisfortælling]

PROGRESSION ’I TAL’ [Se vejl. i redskab nr. 5] PROGRESSION ’MED ORD’ [Se vejl. i redskab nr. 3 og 4]
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Fase 1: underviserens 
praksisfortælling

Underviseren har udfyldt skabelonen for praksisfortællingen, som herefter udgør den kontekstualiserede, 
fastholdte iagttagelse af elevens handlinger i læringsituationen. I skabelonen indgår iagttagelse og vur-
dering af elevens læring i relation til kategorierne, faglige, sociale og personlige udviklingsområder.

Se redskab nr. 2: Skabelon til 
dokumentation af elevens 
læring og udvikling

Fase 2: samtalen med eleven Underviseren sikrer den gode ramme for samtalen med eleven. Der afsættes ca. 1 time, evt. om fredagen 
som afslutning på ugens læringsaktiviteter for eleven. Samtalen foregår et sted, hvor der er ro og ingen 
forstyrrelser.

Fase 3: eleven er medskaber 
af praksisfortællingen

Underviseren læser sin praksisfortælling op for eleven og inviterer eleven til at kommentere på den. 
Eleven vælger sine nedslag i fortællingen, korrigerer den, der hvor han ikke er enig med underviserens 
iagttagelser.  Eleven støttes af underviserens spørgsmål til at uddybe med sin forståelse af læringssitua-
tionen. 

Se redskab nr. 3: Støtte
spørgsmål til ’sprækker’

Fase 4: den samskabende 
vurdering med refleksion over 
læring, progression og 
transfer

Underviseren hjælper eleven med at reflektere over læringen i relation til de tre refleksionsformer: pro-
dukt, proces og præmis, sådan at de sammen skaber det fyldige billede af elevens læring og progression.
Refleksion over progression og transfer bidrager til den fyldige konklusion, som sker i evalueringsfasen.

Se redskab nr. 4: Støtte
spørgsmål til ’sprækker’

Fase 5: vurderingsprocessens 
bidrag til evalueringens 
konklusion

Underviseren skriver resumé af dialogen med eleven om, hvad denne har lært. Resuméet er resultatet af 
den samskabende proces, hvor eleven og underviseren sammen har reflekteret over produkt, proces og 
præmis samt over transferniveauer. Eleven og underviseren når i fællesskab frem til vurderingen, som 
udfyldes med tal og ord. En portfolio kan yderligere bidrage til at fastholde vurderingens resultater.

Se redskab nr. 5: Hverdags
målinger
Se evt. Undervisningsministeri-
ets hjemmeside for inspiration 
om portfoliometoden: http://
www.uvm.dk/ Uddannelser/
Folkeskolen/De-nationale-test-
og-evaluering/Evaluering/
Vaerktoejer/Portfolio

Redskab nr. 3: KØREPLAN for den samskabende vurderingsproces
Praksisfortællingen konstrueres og fortolkes med to perspektiver – underviseren, som har nedskrevet fortællingen, og eleven, som hører fortællingen læst op. Ved at 
bringe de to perspektiver sammen udbygges fortællingen fra den ’tynde’ fortælling til den mere ’fyldige’ fortælling. Og den fyldige fortælling om elevens læring i 
den aktuelle læringsaktivitet udgør herefter – i den samskabende proces – grundlaget for en vurdering af elevens læring og progression. 
Det er underviserens ansvar at tilrettelægge den samskabende proces, sådan at den giver eleven mulighed for at reflektere over sin læring og progression.

Følgende elementer kan indgå i en køreplan for den samskabende vurderingsproces.

KØREPLAN FOR DEN SAMSKABENDE VURDERINGSPROCES
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Lineære spørgsmål Har en afklarende hensigt. Spørgsmålene skal bruges til at indkredse problemet eller situationen, som problemet viste sig i:

Hvad skete der? Hvem gjorde / sagde hvad? Hvornår skete det? Hvorfor skete det? Hvorfor gjorde du / han / de det? Og hvad gjorde du så? Osv.

Til Mette: Hvad lavede du, da Jens ville snakke med dig? Hvad gjorde Jens? Hvad sagde du til ham? Hvad gjorde Jens så?

Cirkulære spørgsmål Har en undersøgende hensigt. Spørgsmålene bidrager til at udforske situationen nærmere fx ved at relationer, begivenheder og forskelle sættes i 
sammenhæng. 

Hvad er din forklaring på, at det skete? Hvad betyder det, der skete? Hvad er anderledes nu end tidligere? På hvilken måde er det anderledes? Hvad 
tænker du om det, der sker? Hvis du kunne spørge de andre, hvad tror du så, de ville sige?
Til Mette: Hvorfor tror du, Jens blev sur? Hvad tror du Jens ville sige, hvis du spurgte ham nu? Hvordan har du det med at Jens ikke vil 
snakke med dig?

Refleksive spørgsmål Har en mobiliserende hensigt og skal bruges til at sætte skub i forandringer ved at mobilisere ressourcerne for problemhåndtering hos den, man støt-
ter / vejleder.

Hvad tror du, de andre tænker, når du skælder ud?

Til Mette: Kunne du forestille dig, at du sagde noget andet til Jens, end det du gjorde? Kunne du forestille dig, at I hjalp hinanden med at 
vaske op? Hvad ville der ske hvis…?

Mirakelspørgsmål Der er en undergruppe til de refleksive spørgsmål, der kan betegnes Mirakelspørgsmål. De bruges til at udforske mål og undtagelser.

Lad os sige, at mens du sover i nat, så sker der et mirakel, og når du vågner, så er dit problem forsvundet. Hvordan vil du mærke, at problemet er 
forsvundet?

Til Mette: Hvis du nu kunne skrue tiden tilbage, til før Jens kom og forstyrrede dig, hvordan ville du så have det, når du går ud i kantinen 
efter opvasken for at snakke med de andre, der sidder og har det sjovt?

Strategiske spørgsmål Har en korrigerende hensigt. Spørgsmålene i denne kategori bruges til at påvirke.

Hvornår vil du gøre noget ved dit problem? Hvad vil du gøre?

Hvilke konsekvenser af dit problem kan få dig til at gøre noget? Hvad kan afholde dig fra at gøre noget?
Hvad tænker du, der sker, hvis du ikke gør noget?

Til Mette: Hvad ville der ske, hvis du sagde noget andet til Jens end at skælde ham ud?

Hvor længe tror du, Jens vil være sur på dig?

Hvad tænker du, der kunne ske, hvis du siger til Jens, at du gerne vil vaske op sammen med ham næste gang? Hvad er det værste, der 
kunne ske, hvis du sagde det til ham? Hvad sker der, hvis du slet ikke snakker med Jens?

Redskab nr. 4: STØTTESPØRGSMÅL til ’sprækker’
Sprækker er betegnelsen for de åbninger, hvor der anes lys for en anden forståelse af fortællingen. I det samskabende perspektiv, skaber underviseren rammerne 
for den samtale, hvori elevens perspektiv bidrager til at udvikle den ’tynde’ fortælling til den mere ’fyldige’ fortælling. Eleven tilføjer med sine refleksioner flere 
aspekter til underviserens ’tynde’ praksisfortælling, og det er herefter undervisernes opgave at tilrettelægge og facilitere den samskabende proces, hvori eleven 
støttes i at reflektere sit perspektiv til praksisfortællingen. I oversigten gives der en kort beskrivelse og forslag til anvendelse af forskellige spørgsmålstyper, som i 
hver kategori er velegnede til de bestemte stadier i refleksionsprocessen. 
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Redskab nr. 5: HVERDAGSMÅLINGER
Med et tal kan underviser og elev – i hverdagen – foretage en simpel ’konklusi-
on’ på vurdering af elevens læring. Talværdien illustrerer vurderingen som en 
måling på et specifikt tidspunkt. Flere på hinanden følgende målinger kan syn-
liggøre, om der sker progression i elevens læring og dermed udvikling.

Tallet bestemmes ved at koble elevens ’præstationer’ til periodens mål og ne-
denstående beskrivelsessystem. Når målene er formuleret efter SMART krite-
rier vil M’et, der netop handler om målbarhed, sikre at beskrivelsessystemet 
’fungerer’. Hvis det er svært at konkludere på elevens læring, kan det være 
fordi, at målet ikke er gjort målbart.

Når underviser og elev har fundet frem til, hvilket tal der bedst udtrykker ele-
vens læring, markeres tallet på linjen med en prik. Til prikken knyttes en dato, 
så underviser og elev ved, hvornår målingen er foretaget.

Målinger kan foretages lige så mange gange, som det giver mening for elev og 
underviser. Man skal blot være opmærksom på, at måling ikke ender med at 

være ’død teknik’ og krav om at dokumentere læring. Målinger skal i sig selv 
være med til at understøtte elevens motivation for at lære, fordi eleven kan se, 
at der sker en udvikling – at prikkerne bevæger sig mod højre.

Hvis målinger ikke giver anledning til, at prikkerne bevæger sig mod højre – skal 
man som underviser overveje, om målet er realistisk og accepteret, jf. SMART 
kriterier. 

Hvis målet ikke er realistisk, skal det justeres og den læring, denne erfaring 
giver, er, at elevens grænse for ’slutniveau’ måske er ramt. Hvis målet ikke er 
accepteret af eleven, ligger der en opgave i, at få eleven motiveret til at arbej-
de med målet, evt. ved at foretage små ændringer i det.

1 2 3 4 5
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mod ’halvvejs’

Halvvejs Forbi halvvejs
og i bevægelse 
mod ’i mål’
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[Dato for måling 2]
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Redskab nr. 6: STATUSMÅLING og STATUSSAMTALE
Med en talværdi kan koordinatoren / kontaktpersonen – i forbindelse med 
status samtaler i kommunen eller som afslutning på læringsforløb over en læn-
gere periode – gøre status på elevens læring. Tallet illustrerer vurderingen som 
en måling på et specifikt tidspunkt. Flere på hinanden følgende statusmålin-
ger kan synliggøre, om der sker progression i den overordnede udvikling.

Tallet bestemmes ved at samle undervisernes dokumentation og ’hverdagsmå-
linger’ (se redskab nr. 5) for den givne periode, fx et ½ år, og koble elevens 
’præstationer’ til de overordnede mål, der gælder for hele perioden (fx under-
visningsplanens mål eller uddannelsesplanens mål) og nedenstående beskri-
velsessystem:

Kontaktpersonen / koordinatoren skal som grundlag for bestemmelsen af et tal 
læse efter en systematik, hvor der læses på tværs af de enkelte dage med 
praksisfortællinger, vurdering af læring inden for specifikke udviklingsområder 
og progression mv. Kontaktpersonen / koordinatoren skal så at sige bevæge sig 
i et helikopterperspektiv og kigge på de mange beskrivelser, iført de overord-
nede mål for perioden som sin brille – for derefter at vurdere, hvad der karakte-
riserer elevens ’præstationer’ i perioden. 

Målestokken (beskrivelsessystemet) knytter sig til selvstændighed og initiativ, 
jf. STU-målenes ’slutniveau’ – derfor er ærindet at vurdere i hvilket omfang 
disse to parametre i en kombination mod større og større mestring kommer til 
syne gennem de mange hverdagsdokumentationer og -målinger. Et væsent-
ligt element i en sådan vurdering er at inddrage konteksten – fordi konteksten 

kan være en meget betydende faktor for, om eleven mestrer noget på et selv-
stændigt niveau eller ej. Måske kan eleven foretage opgaveløsninger selv-
stændigt, hvis disse blot foregår i en uforstyrret sammenhæng, altså i relation 
til en bestemt kontekst. 

Når koordinatoren / kontaktpersonen har fundet frem til, hvilket tal der bedst 
udtrykker elevens udvikling over tid inden for de enkelte mål, markeres tallet 
på linjen med en prik.     

Der laves en måling for hvert mål, der har været stillet op for perioden. 
Statusmålingerne, dvs. hver måling der er udført i relation til de givne over-
ordnede mål for perioden, kan overføres til et ’edderkoppespind’, hvor hvert 
’ben’ udgøres af ét mål.

Illustration af statusmåling i relation 
til seks overordnede mål:
Illustrationen her viser, hvordan status-
måling for 6 overordnede mål er blevet 
overført til et ’spindelvæv’. 
Visualiseringen gør det tydeligt, hvor ele-
ven har størst selvstændighed (mål 3). 
Med illustrationen af to statusmålinger (to 

spindelvæv) med et halvt års mellemrum er det tydeligt, at der er sket progres-
sion ift. mål 2, 3 og 6.

Sammen med statusmålingen (spindelvævet) udformes en statusevalue ring, 
som afspejler spindelvævet i ord. Statusevalueringen formuleres så både mål, 
aktiviteter og elevens resultater (læring og udvikling) i relation til specifikke kon-
tekster bliver beskrevet for hvert mål, jf. nedenstående model. Der reflekteres sam-
tidigt over, hvorvidt eleven med nye pædagogiske indsatser kan nå videre i sin 
udvikling. Refleksioner over elevens muligheder for at indgå i uddannelses- og/ 
eller beskæftigelsessammenhænge vil ligeledes være relevant at inddrage.
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[Dato for måling 1]

[Dato for måling 2]

Mål 1

Status 1:
1612 2013

Status 2:
1606 2014

Mål 2

Mål 3

Mål 4

Mål 5

Mål 6
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Tager hverken 
initiativ til eller 
udfører

Tager ind 
imellem initiativ 
til og udfører 
delelementer 
med støtte

Tager i perioder 
initiativ til og 
udfører mange 
elementer med 
støtte

Tager for det 
meste initiativ
til og udfører 
mange 
 elementer

Tager initiativ
til og udfører 
selvstændigt
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Denne statusevaluering bliver en ny og samlende fortælling om eleven.

Statusmåling og statusevaluering udfyldes og udarbejdes af skolen – koordi-
nator / kontaktperson – og udgør skolens dokumentation – over for myndigheder 
– af det pædagogiske arbejde, som er udført i relation til den konkrete elev.

Eleven deltager i statussamtaler med myndigheder. Da samtalerne har eleven 
som det centrale omdrejningspunkt, er det væsentligt, at eleven forberedes på 
samtalen – hvordan den foregår, og hvad der bliver fremlagt om eleven. 
 Lige ledes vil det være relevant, at eleven ’klædes på’ til at kunne bidrage til 
sam talen.

Derfor anbefaler vi, at koordinator / kontaktperson holder et forberedelses
møde, hvor koordinator / kontaktperson viser ’spindelvævet’ til eleven og 
fortæller, hvad der ligger til grund for vurderingerne (tallene). Her er det 
 oplagt, at koordinator / kontaktperson kommer ind på nogen af de praksisfor-
tællinger, som har dannet baggrund for skolens vurdering. Koordinatoren / 
kontaktpersonen er undersøgende på, hvilke oplevede situationer (praksis-
fortællinger og samskabende drøftelser) eleven særligt husker – for, at de 
sammen kan udvælge et par eksempler, som eleven til statussamtalen kan 
fortælle om sin læring ud fra. Koordinator / kontaktperson klæder eleven på 
til sin præsentation – fx ved at eleven medbringer billeder / portfolio2  fra si-
tuationen. Målet er ikke at indstudere en rolle og nogen replikker, men at 
eleven har motivation for og tryghed i at fortælle om begivenheder, som har 
flyttet hende / ham.

FORSLAG til skabelon for en Statusevaluering

STATUSEVALUERING FOR XX
[Her skrives elevens navn – og dato for evalueringen]
Statusevalueringen tager afsæt i følgende overordnede mål, hvor der efter-
følgende præsenteres en særskilt status for hver af disse mål:

Mål 1 – Scoring X
[Her udfoldes en prosatekst, som inddrager hvilke aktiviteter eleven har arbej-
det med og hvilke kontekster, som danner baggrund for elevens mestring af 
aktiviteterne. Herefter beskrives, hvilket mestringsniveau (resultater af læring) 
eleven har opnået. Det vil være illustrativt at beskrive konkrete situationer, som 
gennem samskabende processer har løftet eleven fra konkrete mestrings-
niveauer til mere generaliserede niveauer.

Ligeledes, hvis eleven har behersket at overføre læring til andre kontekster 
(transfer). Bemærk, om der er overensstemmelse mellem mestringsniveauerne i 
den skrevne tekst og den angivne scoring (talværdi i spindet)].

[Afsnittet afrundes fx med overvejelser over fremtidige pædagogiske indsatser, 
som vil kunne skubbe yderligere positivt til elevens udvikling].

[Der udarbejdes beskrivelser efter en tilsvarende systematik for de 
 øvrige mål, som sættes ind herefter under hver sin overskrift: Mål 2 – 
 Scoring y; Scoring z – og så fremdeles]

[Afslutningsvis præsenteres evt. overvejelser over elevens muligheder for at 
indgå i uddannelses- og / eller beskæftigelsessammenhænge, og hvordan der 
evt. kunne arbejdes videre mod dette i det pædagogiske arbejde. (Eleven er 
også ved den forberedende samtale blvet inddraget i disse overvejelser, idet 
elevens ønske og motivationer for uddannelse / beskæftigelse er afdækket].

Iagttagelse       Dokumentation          Vurdering       Evaluering

?

Elev irt. aktiviteter 
og kontekst

Elev irt. aktivi-
teter og kontekst

Elevens læring i
relation til mål

Konklusion:
Statusevaluering

[Her indsættes statusmåling
for perioden.
Evt. tidligere målinger synlig-
gøres også]

2Se Undervisningsministeriets hjemmeside for inspiration om portfoliemetoden:
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/Evaluering/Vaerktoejer/Portfolio

1. [Her oplistes mål 1]
2. [Her oplistes mål 2]
3. [Og så fremdeles]
4. [...]


