
Af Annette Haugaard

En stak papirer fordeles på bordene, 
kort før timen slutter, og fem mi-
nutter efter har 3.g’erne givet en 
slags karakterer for det forløb om 
ideologier, som de netop har afslut-
tet i samfundsfag. Men fortæller en 
gennemsnitlig svarværdi på 4,1, hvad 
eleverne har lært om liberalisme og 
socialisme?

Næppe, mener lektor Torben Spanget Christensen 
fra Syddansk Universitet, der forsker i evaluering, 
som siden reformen i 2005 har været obligatorisk på 
alle gymnasieuddannelser med det formål løbende 
at vurdere udbyttet og kvaliteten af undervisningen. 

I begyndelsen blev det kaldt evalueringsmonstret, 
fordi det nye krav vakte skepsis hos lærere, der følte, 
at deres arbejde skulle kontrolleres af meningsløse 
målinger, som tilmed stjal tid fra undervisningen.

”De første undervisningsevalueringer foregik ofte 
med præfabrikerede spørgeskemaer, som primært 
skulle måle elevernes tilfredshed. De afgav måske 
lidt for pæne svar, så det i virkeligheden blev en 
slags på-skrømt-vurdering. Evalueringer vinder først 
læreres og elevers respekt, når de er fagdidaktisk 
funderede og inkorporerede i undervisningen som en 
særlig måde at undervise på,” siger Torben Spanget 
Christensen.

Han har som forsker særligt erfaring med at igang-
sætte og undersøge den form for evaluering, som 
kaldes fagligt evaluerende lærer-elev-samtaler. Hans  
erfaring er, at de netop kan fungere som didaktiske 
udviklingsredskaber frem for meningsløs kontrol. 

”God evaluering indsamler systematisk viden om 
elevernes faglige viden på et område og peger på, 
hvor den videre undervisning skal sætte ind,” siger 
han.

To traditioner smelter sammen
Evaluering er ikke noget nyt fænomen. Skudsmål, 
karakterer og standpunkter er ligeså gamle som 
skolesystemet selv. Men over de seneste årtier har 
begrebet fået en bredere betydning og omfatter nu 
også en bedømmelse af undervisningens kvalitet for-
stået som en interesse for, om undervisning faktisk 
fører til læring hos eleverne. 

Torben Spanget Christensen har blandt andet gen-
nemgået artikler fra fagbladet Gymnasieskolen, der 
viser, at termen evaluering dukker op i gymnasiesam-
menhænge i Danmark i begyndelsen af 1970’erne. Og 
det vinder for alvor terræn i 80’erne og 90’erne, da 
man begynder at kalde karakterer for evaluering og 
knytter en samtale til det tal, der værdisætter elevers 
præstation. Men undervejs på sin historiske rejse 
har begrebet evaluering skiftet indhold og fundet 
sin nuværende betydning i en sammensmeltning af 
to evaluerings-traditioner, forklarer Torben Spanget 
Christensen.

”Allerede i 1890’erne arbejdede den amerikanske 
professor i pædagogik, John Dewey, med evalue-
ring, og han er citeret for at sige, at det forholder sig 
med undervisning og læring som med køb og salg: 
man kan dårligt hævde, at man har solgt noget, hvis 
ingen har købt. Det sætter begrebet på spidsen, men 
det fortæller også, at den pædagogisk-didaktiske 
tradition længe har været optaget af evaluering, som 
et spørgsmål om, om undervisning nu også fører til 
læring.”

Parallelt vokser evaluering frem som en væsentlig 
ingrediens i New Public Management-bevægelsen, 
hvor det handler om accountability. Blandt andet 

OECD introducerer tanken om, at uddannelsessyste-
mer skal bevise deres værd og redegøre for, at de når 
resultater. 

”Den evalueringstradition kan skrives tilbage 
til 1930’erne og har også sit udspring i USA i sam-
fundsvidenskaberne. I en årrække kæmpede de to 
retninger om retten til at definere, hvad evaluering er, 
men efterhånden flød de sammen til de krav om at 
evaluere undervisning, vi genfinder i gymnasierefor-
men fra 2005,” siger Torben Spanget Christensen.

Status som afsæt for udvikling
Evaluering betyder systematisk indsamling af data 
om et emne, man gerne vil bedømme. Det kan gøres 
på to måder, der også afspejler forskellen på accoun-
tability og den pædagogisk-didaktiske tradition.

 Førstnævnte læner sig op ad det, der hedder en 
summativ evaluering. Det er en statusopgørelse over, 
hvor meget en elev kan. Det kan blandt andet måles 
via test eller spørgeskemaer før, efter eller undervejs i 
et undervisningsforløb.

”Den pædagogisk-didaktiske tænkning har haft en 
tendens til at foragte det summative og sige, at test 
ikke kan bruges. Det er jeg uenig i. Men selvfølgelig 
kan test misbruges, ligesom det er problematisk, 
hvis man tester uden at anvende den opnåede viden 
eller blot underviser for, at eleverne skal klare testen. 
Men en statusopgørelse kan bruges til at skaffe sig 
overblik over, hvilke dele af undervisningen der har 
sat sig spor i elevernes læring, og hvilke dele der har 
efterladt huller,” siger Torben Spanget Christensen.

Dermed udgør summativ evaluering også et de-
lelement i den anden form for evaluering, som læner 
sig mere op af den pædagogisk-didaktiske tradition, 
den såkaldte formative evaluering. Den har netop 
som formål at sætte læreprocesser i gang hos både 
elever og lærere.
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Evalueringer kan afsløre de blinde pletter, som selv erfarne 
lærer har om effekten af egen undervisning. Men det kræver, at 

evaluering bliver et didaktisk redskab udformet af lærerne selv, siger 
evalueringsforsker Torben Spanget Christensen, der har forsket i 

den fagligt evaluerende lærer-elev-samtale.

Evaluering:  
fra monster til 
mening 



”Formativ evaluering nøjes ikke med at undersøge 
og bedømme, men bruger vurderingen af resultatet 
til at skabe videre udvikling. Det er en mere sam-
mensat proces, hvor den summative evaluering kun 
er første led i kæden. Man kan basere sine videre 
forandringer på en systematisk indsamlet viden om, 
hvad der er brug for at udfolde, og formativ evalue-
ring er derfor dybest set undervisning tilrettelagt på 
grundlag af en systematisk indsigt i elevernes forud-
sætninger. Dermed er formativ evaluering ikke noget, 
der skal laves ekstra. Det er selve undervisningen,” 
siger Torben Spanget Christensen.

Blik for intuitive selvfølgeligheder
Formativ evaluering udfordrer på visse punkter det, 
man kunne kalde læreres professionelle intuition, 
forklarer Torben Spanget Christensen.

”Engagerede lærere har altid funderet over, om 
deres undervisning virker. Men det sker intuitivt og 
ikke som en systematisk indsamling af data som i en 
evaluering.”Og den systematisk indsamlede viden 
kan udfordre og overraske selv den erfarne lærer. 
”Som erfaren lærer oparbejder man rutiner og bliver 
i stand til at reagere hurtigt og fornuftigt på faglige 
situationer. Der opstår en erfaring og en ekspertise, 
man kan kalde professionalitet. Som faglig ekspert 
får du nu et skarpt syn på nogle ting, men du bliver 
samtidig også blind over for dine egne faglige selvføl-
geligheder,” siger Torben Spanget Christensen.

”Og det er jo netop det, god evaluering kan. Den 
kaster lys på det, man ellers ikke har blik for og giver 
svar på, hvordan det man gør, rent faktisk virker”-
Det har også været noget af forklaringen på mange 
læreres indledende skepsis over for evaluerings-be-
grebet.

”Du bliver jo sat under lup. Nogle lærere oplevede 
det som en krænkelse og en underkendelse af deres 
erfaring ved at blive udsat for skærpede evaluerings-
krav, fordi det tilsidesatte deres professionalitet, at 
man sagde, at deres hidtidige indsigt ikke længere var 
god nok, og at der nu skulle opbygges en ny indsigt 
på baggrund af systematisk indsamlet viden,” siger 
Torben Spanget Christensen. 

Den indledende skepsis blev ikke bedre af, at de 
evalueringsmåder der var til rådighed i begyndelsen, 

med Torben Spanget Christensens ord, ”ikke var 
fagligt overbevisende.”

Støtte og pres på de 
gymnasiefremmede
Behovet for at belyse de skjulte delelementer 
og effekter af læreres undervisning og elevernes 
læreprocesser blev blandt andet indført, fordi en stor 
andel af eleverne i en gymnasieklasse i dag kommer 
fra familier uden erfaringer med boglig skolegang.

”Gymnasiet har fået betydelige træk af at være en 
folkeskole, en skole for alle, og det giver nye pæda-
gogiske udfordringer. Den ændrede elevsammen-
sætning har betydet, at man ikke længere har kunnet 
fortsætte som vanligt og bero sin undervisning på 
rutiner og erfaringer med, hvad der virkede i går, ” 
siger Torben Spanget Christensen.

Samtidig er kravene til skolegang vokset. I gamle 
dage gik man i skole og lærte noget, man skulle 
kunne. I 70’erne og 80’erne kom projektarbejdet 
til, og nu skulle man også være kritisk over for 
stoffet og selv finde metoder til at arbejde med det. 
Gymnasiereformens krav om evaluering kobler nu et 
tredje led på. 

”Nu skal du som elev yderligere kunne iagttage, 
hvordan du selv udvikler dig, altså din studiekompe-
tence. Det kan være svært at få greb om for mange 
elever,” siger Torben Spanget Christensen.

Det kan systematiske evalueringer hjælpe med.
”Fokuseret evaluering kan dele undervisnin-

gen op i tydelige bidder, så det bliver klart for 
elever og lærere, hvad der foregår, og hvor elever-
ne står i forhold til det krævede.”Torben Spanget 
Christensens forskning viser, at særligt evaluerende 
lærer-elev-samtaler er en fordel for de elever, der 
ellers sidder tavse i undervisningen. 

”Når man i en evaluerende samtale med sin lærer 
og kammeraterne som lyttere pludselig får fem 
minutter til at fortælle, hvad man ved om et givent 
emne, har jeg oplevet, at det kan være et gennem-
brud til også at turde sige noget i andre sammenhæn-
ge,” siger han.

Faglig relevans i centrum
Evaluerende lærer-elev-samtaler er en praksis, hvor 
underviseren spørger til, hvad en enkelt elev ved om 
et afgrænset og fagligt emne, der indgår centralt i 
faget og undervisningen. Klassekammeraterne lytter 
med og tjekker på den måde også deres egen viden, 
ligesom de kan fungere som faglig støtte for eleven, 
hvis han eller hun beder om timeout til at konferere 
med sine hjælpere om emnet.

Og det er jo netop det, god 
evaluering kan. Den kaster lys 

på det, man ellers ikke har blik for.”

Det er seks uger siden, at de begyndte på 
VUC for at tage samfundsfag på niveau 
B. Nu vil deres lærer undersøge, hvad 
kursisterne har lært af undervisningsfor-
løbet om EU. Evalueringsforsker Torben 
Spanget Christensen fra SDU er obser-
vatør og sparringspartner for læreren, og 
de to har aftalt at efterkomme kursi-
sternes ønske, om at de ikke på forhånd 
kender de specifikke emner, evalueringen 
skal omhandle.”Kursister på VUC er typisk 
en blandet flok, og særligt voksne kursi-
ster kan have nederlag i bagagen, som gør 
dem nervøse for, om de kan klare fag på 
gymnasieniveau. Det samme kan gælde for 
gymnasiefremmede elever i stx, hhx eller 
htx. Evaluering uden forberedelse fritager 
dem fra at opleve, at de ikke kan noget, 
fordi det er legitimt ikke at kunne, når 
man ikke er blevet bedt om at forberede 
sig” siger Torben Spanget Christensen.

VUC-klassen ved dog, at evalueringen 
foregår som små samtaler på fem minut-
ter mellem læreren og en kursist, imens 
den øvrige klasse lytter og reflekterer over 
hvilke dele af svarene, der viser henholds-
vis sikker, usikker og manglende viden.

Didaktiske trick giver tryghed
”Vi to skal tale om den økonomisk-mone-
tære union, ØMU’en,” siger læreren til en 
ung mand og indrammer det faglige emne, 
evalueringen handler om. 

”Men inden vi går i gang, vil jeg høre, 
hvad vidste du om den, før du startede 
her?”

”Øh, ikke noget,” griner kursisten lidt 
forlegent.

Der ligger nøje overvejelser bag lære-
rens spørgeteknik.

”Det er to gode didaktiske trick. Når 
læreren siger, at de ikke er gået i gang 
endnu, er det selvfølgelig ikke rigtigt, men 
det kan afmontere kursistens eventuelle 
angst. Og med sit spørgsmål får læreren 
også vigtig information om kursistens 

tilstand, nemlig at han oplever ikke at vide 
noget om ØMU’en før undervisningen, 
selvom det ikke nødvendigvis er sandt, 
eller at han ønsker at gå i en forsvarspo-
sition, som så bliver et udgangspunkt for 
den videre samtale” siger Torben Spanget 
Christensen.

Lærerens fokus på kursistens selvop-
levede viden, eller ønske om at beskytte 
sig selv, gør samtidig, at han kan stille det, 
som Torben Spanget Christensen kalder 
autentiske spørgsmål, der er en vigtig del 
af formativ evaluering. Spørgsmål som læ-
reren ikke på forhånd kender svarene på.

En platform af viden
Dagens evaluering baserer sig på et 
princip om ’At bygge en platform’. Lære-
rens spørgsmål skal løbende justeres ud 
fra det vidensniveau, som kursistens svar 
indikerer, at han eller hun befinder sig på.

”Euroen har du hørt om den?”
”Ja, ja. Jeg har været på Mallorca, og 

der betaler man med sådan nogen,” siger 
kursisten.

Læreren noterer skiftet fra manglende 
til usikker viden om euroen. Igen tager 
læreren afsæt i netop det.

”Hvad ved du ellers om euroen?” spør-
ger han.

”Der har været en afstemning om det i 
Danmark.”

”Ja, hvad ved du om den afstemning?”

 
Herfra støtter lærerens spørgsmål kursi-
sten i skridt for skridt at udfolde sin viden 
om ØMU’en.

”Nu har vi haft undervisning om EU i 
seks uger, så hvad har det tilføjet til din 
viden om ØMU’en?” spørger læreren, og 
samtalen slutter med, at læreren op-
summerer, hvad kursisten ved. Kursisten 
bekræfter lærerens opsummering

”Det er både en anerkendelse af ele-
vens viden og samtidig en undervisning 
til de øvrige i klassen om ØMU’en,” siger 
Torben Spanget Christensen.

Får øje på kollektive huller
Resten af timen sidder flere kursister 
over for læreren og taler om, hvad de 
hver især ved om specifikke emner om 
EU. Og selvom ikke alle når en individuel 
evalueringssamtale, får hele klassen fagligt 
udbytte.

”De andre sidder jo også og tænker 
desperate på, hvad de i grunden ved, om 
et emne. Og når de vurderer, hvad der er 
sikker, usikker og manglende viden hos 
en elev, vurderer de ud fra en refleksion 
over, hvad der er sikkert, usikkert og 
mangelfuldt hos dem selv. Og efter den 
individuelle samtale er der mulighed for 
fælles drøftelser på klassen, hvilket mange 
benytter sig af, fordi der er lukket op for, 
at de kan deltage uden at skulle kunne 
en hel masse.” siger Torben Spanget 
Christensen.

Hans observationer i gymnasieklasser 
viser, at evalueringssamtaler af denne art 
typisk afføder to reaktioner.

”Nogle gange er der afregning ved 
kasse ét. En skov af hænder viser, at 
de andre elever vil have afklaret deres 
faglige usikkerhed oven på samtalen, 
eller læreren vælger selv at afvige fra sin 
undervisningsplan for at forklare det, som 
han opdager ikke er en forudsat viden 
hos eleverne. Andre gange viser læringen 
fra evalueringssamtalen sig først et halvt 
år efter, når en elev siger ’Var det ikke 
det her, Peter var oppe og snakke om 
dengang?’ Begge dele viser, at den form 
for evaluering ikke noget, der stjæler tid 
fra undervisningen, men at det er en del af 
måden at undervise på.” 

Eksemplet bygger på Torben Spanget 
Christensens observationer.

Den fagligt evaluerende lærer-elev-samtale

EURO PÅ MALLORCA
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”Jeg har undersøgt, om metoden udstiller de svage 
elever i en klasse, men flere af de svage elever giver 
udtryk for, at det er fedt, når de først er kommet 
igennem første gang. Så efterlyser de, hvornår de 
kan få lov at blive spurgt og fortælle om deres viden 
igen, fordi de så sjældent kan komme på banen i 
den sædvanlige mundtlige dialog i en klasse. Og det 
typiske svar fra de dygtige er, at de i virkeligheden får 
mere respekt for deres fagligt svagere kammerater, 
fordi de opdager, at de i virkeligheden slet ikke er så 
dumme!,” siger Torben Spanget Christensen.

For lærerne er det afgørende, at systematisk eva-
luering bygger på deres kerne-faglighed og formule-
res af dem selv frem for at være centralt udformede 
spørgeskemaer, som alle skal bruge.

”Man kan sagtens bruge evalueringer formuleret af 
ledelsen, men primært til at måle elevtilfredshed og 
trivsel. Hvis det skal være fagligt relevante evalue-
ringer, kræver det en dyb faglig viden om indholdet 
i undervisningen. Og den har kun faglærerne selv,” 
siger Torben Spanget Christensen. Det kan være 
konkret at undersøge elevernes udbytte af et forløb 
om trigometri i matematik eller grammatiske grund-
regler i dansk, eller en gruppe lærere kan i en periode 
undersøge, hvordan de giver respons på skriftlige 
opgaver eller giver lektier for. 

”Evaluering bliver dermed også et opgør med 
antagelsen om, at lærere alene formidler og overfører 
viden til elever. Formidling er en oppe-fra-og-ned 
proces, som ser bort fra, at elever også lærer ved selv 
at bearbejde stoffet. Evaluering kan være det didak-
tiske redskab, som ligger imellem lærerens faglighed 
og eleverne.” X

OM TORBEN SPANGET CHRISTENSEN
Tidligere gymnasielærer i samfundsfag og geografi og 
studievejleder. Ph.d. i undervisningsevaluering og lektor 
i samfundsfagsdidaktik og evaluering ved Syddansk 
Universitet, Institut for Kulturvidenskaber.

OPSKRIFT PÅ GOD EVALUERING
Vælg et afgrænset, fagligt fokus
”Den helt centrale evaluering går ud på at undersøge, om under-
visningen i et givent emne har indflydelse på elevernes læring. Så 
man skal ikke evaluere det hele på en gang eller vurdere et stort, 
diffust emne. Det er altafgørende at udvælge et afgrænset emne, 
som handler om kernefagligheden i det, man vil evaluere. Det 
kunne være trigometri i matematik, sproglige virkemidler i dansk 
eller et konkret forsøg i fysik-lokalet.”

Undersøg faglighed frem for person
”Det er meget indgribende og voldsomt at reflektere over et 
spørgsmål som ’Hvordan synes du selv, du klarer det?’ Man 
evaluerer personen, og det fører ingen vegne rent fagligt. Når 
man i stedet vælger et afgrænset fagligt emne som for eksempel 
ligninger eller kommaregler og lægger det tydeligt frem, er evalu-
eringsgenstanden på afstand af både læreren og eleven, og begge 
parter kan undersøge det udefra.”

Gør kriterier for bedømmelsen kendte
”Det tredje vigtige element i god evaluering er, at der er kriterier 
for bedømmelsen, som alle involverede kender. Jeg arbejder med 
tre vurderingskategorier, hvor både elever og lærere undersøger, 
hvad der er henholdsvis sikker, usikker og manglende viden om 
det emne, der tales om. Den manglende viden er, når eleven er 
helt blank, mens den usikre viden er, når eleven ved nogle ting, 
men er i tvivl om det er rigtigt.” 

Spørg autentisk frem for at overhøre
”Der er knyttet en særlig spørgeteknik til den formative, mundt-
lige evaluering. Læreren skal stille autentiske spørgsmål, som han 
ikke kender svarene på, og derfor spørger man til elevens viden 
om et givent emne, og ikke selve emnet. ’Hvad er en ligning?” er 
et overhørings-spørgsmål, hvor læreren ved, hvad der er rigtigt 
eller forkert. Men hvis man spørger ’Hvad ved du om ligninger?’, 
har eleven en privilegeret indsigt, som kan undersøges. Min 
erfaring er, at man aldrig kommer i situationer, hvor en elev er 
fuldstændig blank, med mindre man tilstræber det.”

Brug svarene til at tilrettelægge din 
undervisning
”Evalueringer kan bruges som didaktisk redskab, der inkorpore-
res i timerne som en måde at undervise på. De giver læreren en 
koncentreret indblik i, hvad eleverne ved på et bestemt felt og 
peger samtidig på, hvad den fremtidige undervisning skal rette 
sig imod. Det mest interessante er elevernes usikre viden, fordi 
det er der, de har mulighed for at lære, hvilket i læringsteorien 
svarer til Vygotskis begreb om zonen for nærmeste udvikling eller 
Bruners begreb om stilladsering. Hvis undervisningen tager afsæt 
i elevernes manglende viden, er der for stor afstand mellem det, 
man underviser i, og det de ved, mens et udgangspunkt i elever-
nes sikre viden omvendt kan gøre undervisningen kedelig.”
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5 LÆS MERE:
På Gymnasieforskning.dk findes flere tekster 
om evaluering af Torben Spanget Christensen. 
Se blandt andet:

 Ň Formativ evaluering i gymnasiet 

 Ň Tænker du: Åh nej - nu skal eleverne have 
karakterer igen?

 Ň Integreret evaluering – en undersøgelse af 
den fagligt evaluerende lærer-elevsamtale 
som evalueringsredskab i gymnasial under-
visning.
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Konferencen afholdes den 6. november 
på Syddansk Universitet, Odense

Hør om centrale etiske temaer og diskuter med forfatterne til bogen
“Den etiske efterspørgsel”:
- Professionsetikker? - v/Anne-Marie S. Christensen 
- (Ud)dannelses- eller terapianstalt - v/Dion Rüsselbæk Hansen
- Præstation – nøglen til det gode liv? - v/ Mette A. K. Boie & Merete Wiberg
- Ansvar og risiko ved inklusion - v/ Ane Qvortrup og Thomas R. S. Albrechtsen 
- Tolerance og fælleskab - v/Anita Holm Riis
- Pædagoguddannelsen – omsorg og faglighed  - v/ Jakob Ditlev Bøje
- Det er for elevernes skyld - v/Lars Frode Frederiksen og Marianne Abrahamsen
- Rektoretik - v/Katrin Hjort og Peter Henrik Raae

Pris: 400 kr. inkl. bog, kaffe og frokost. 

Læs mere og tilmeld dig senest den 20. oktober 2014 
på http://webpay.sdu.dk/system/denetiske
eller scan QR-koden til højre 
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