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Integreret evaluering – et pædagogisk eksperiment

Artiklen tager udgangspunkt i et igangværende PhD-projekt, som er bygget 
op omkring et pædagogisk eksperiment, kaldet den faglige evaluerende 
lærer-elevsamtale. Denne samtale integrerer evaluering og undervisning 
i én arbejdsproces og leverer ‘her og nu’ evalueringer. Eksperimentet er 
gennemført som et aktionsforskningssprojekt med 8 lærere og gymnasieklas-
ser i skoleåret 2002/2003. Projektets forskningsmæssige formål er at under-
søge den integrerede evaluering som en systematisk og fortløbende refleksion 
af den faglige undervisning.

1. Eksperimentet 
– Den faglige evaluerende lærer-elevsamtale

Selve eksperimentet med undervisningsintegreret (uv-integreret) 
evaluering er meget simpelt og kan gennemføres i enhver under-
visning, i ethvert fag og af enhver lærer. 

Det består i at man i en klasse indfører en arbejdsform, der syste-
matisk benytter sig af to forskellige dialogtyper. Den ene dialog er 
en faglig samtale mellem én lærer og én elev. Denne dialog varer 
max. 5 minutter og foregår i alle elevers påhør. Den anden dialog 
er fælles for hele klassen, der finder sted i umiddelbar forlængelse 
af den første og relaterer sig hertil. Der gælder stramme regler for 
hvorledes den første dialog skal forløbe, hvorimod den anden forløber 
mere frit. Man kan opfatte det som to forskellige sociale rum eller 
to forskellige dialog-rum.

Det første dialog-rum er den faglige evaluerende lærer-elevsamtale, 
som er en 5 minutters faglig dialog mellem én lærer og én elev. Alle 
de øvrige elever i klassen deltager som tavse og opmærksomme 
tilhørere, helst placeret i en fysisk tæt social kreds omkring de 
samtalende. De må ikke medbringe nogen form for bøger, papir og 
blyant, mobiltelefoner eller andet med ind i den sociale cirkel, kun 
sig selv og sin opmærksomhed. Det kan aftales at samtaleeleven 
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gives en mulighed for en kort ‘time-out’, hvor kammeraterne kan 
konsulteres. Den sociale kreds og ‘time-out’-muligheden er ele-
menter der er kommet til under gennemførelsen af eksperimentet. 
Alle elever er samtaleelev efter tur og samtalerne er placeret med 
1 eller 2 samtale-sessioner pr. lektion fordelt over hele skoleåret, 
så den samlede sekvens af samtaler kan udgøre en fortløbende 
arbejdsproces parallelt med den ordinære undervisning. Samtalen 
er en undervisningssamtale mellem en lærer og en elev, der er lagt 
i stramme rammer med henblik på både at kunne anvendes til et 
undervisningsformål, og til et evalueringsformål. Læreren og eleverne 
beslutter selv alle øvrige forhold omkring samtalen.

Det andet dialog-rum er det umiddelbare efterspil til en faglig 
evaluerende lærer-elevsamtale, hvor alle elever kan bidrage med 
indlæg som relaterer sig til det der er sagt og sket i den forudgående 
lærer-elev-dialog. Det er især hvis der er etableret en social kreds, 
at dette dialog-rum fremstår tydeligt.

Koblingen mellem de to dialog-rum består i at det første dialog-rum 
er transparent og at alle er eksponeret for hinanden, så alle i klassen 
hører og ser alt der er foregår her, også kropssproget, og bringer det 
med over i det andet dialog-rum.

Det undervisningsmæssige formål med samtale-sessionerne i en 
klasse hører under lærerens faglige ansvar og varierer derfor fra 
samtale til samtale.

Det evalueringsmæssige formål er at skabe et fælles rum for en 
fortløbende refleksion af den faglige undervisning og de faglige 
læreprocesser.

Det forskningsmæssige formål i eksperimentet er at undersøge, 
om integration af undervisning og evaluering i den gymnasiale un-
dervisning ved fortløbende anvendelse af faglige evaluerende lærer-
elevsamtaler over skoleåret, kan medføre en styrkelse af undervis-
ningsevalueringen i forhold til traditionelle evalueringsmetoder 
og samtidig udgøre en markant stimulering af elevernes faglige 
læreprocesser. 

Eksperimentet støtter sig på en kritik af de traditionelle under-
visningsevalueringer, som udtrykkes klart til udtryk hos Michele 
Marincovich, leder af Center for Teaching and Learning, Stanford 
University. Hun formulerer en meget hård kritik af de traditionelle 
‘end-of-term student evaluations’ fordi lærerne, ifølge hende, normalt 
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ikke lærer noget af dem. Marincovich argumenterer for at forbedrin-
ger af undervisning som følge af sådanne undervisningsevaluering
er kun forekommer under ganske bestemte betingelser, nemlig når 
evalueringerne giver ny viden som værdsættes af en lærer, der både 
er motiveret for og ved hvorledes undervisningen kan ændres. »These 
are conditions, I would argue, that most of us would easily concede 
are rarely achieved in the end-of-term student evaluation systems we 
are familiar with« (Marincovich 1999 : 46). Marincovich argumenterer 
videre for at læreren skal have hjælp til at fortolke evalueringerne, 
hvis de skal have nogen effekt. Denne hjælp kan gives på mange 
måder og hun gennemgår flere eksempler herpå. Der kan være tale 
om konsulenthjælp eller om peer-review. Det handler om at omsætte 
evalueringerne til læreprocesser hos lærerne og herigennem fremme 
mulighederne for forandringer i undervisningen.

Evalueringsmæssigt skal eksperimentet opfattes som beslægtet 
med andre undervisningsintegrerede procesevalueringsmetoder, 
som der arbejdes flittigt med i disse år i en lang række lande, som 
interesserer sig for ‘the backwash effect of assessment on learning’ 
og som opfatter det som særdeles centralt herfor, at evaluering og 
standpunktsbedømmelse har aktiv elevdeltagelse og aldrig kan 
eksistere i sin egen ret, men kun i forbindelse med konkret under-
visning og faktiske læreprocesser. Dette syn rummer ikke nogen 
tiltro til at eksterne evalueringer producerer gavnlige effekter på 
undervisningskvaliteten og læreprocesserne. Som eksempler kan 
nævnes portfolio, gensidig evaluering i elevgrupper (peer assessment) 
og notebooks som evalueringsredskab, som er forskellige bud på 
evalueringsformer, der foregår løbende i undervisningsprocessen, 
som integrerer evaluering og undervisning og som har et formål 
til skabe refleksioner over læreprocessen og undervisningen hos 
eleverne og lærerne. (Dysthe et.al. 2003, Gielen et.al. 2003, Segers 
et.al. 2003, Hauge et.al. 2003, Krogh et.al 2003, Ruiz-Primo et.al. 2003, 
Sluijsmans et.al. 2003, Snow 2003, House et.al. 1999)

2. Baggrund og begrundelse for eksperimentet

Jeg har ofte savnet at kunne evaluere min undervisning på en måde 
der både kunne fungere som en egentlig evaluering og kunne gøre 
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det ‘her og nu’, dvs. mens formidlings- og læringsproblemerne 
faktisk trængte sig på for læreren og for eleverne, i stedet for at 
vente til forløbet er halvt eller helt gennemført (midtvejs- og slut-
evaluering). En slags løbende evaluering, som ikke blot kunne 
gøre nytte i det næste undervisningsforløb, hvor emnet og/eller 
eleverne var udskiftet og de undervisnings- og læringsmæssige 
problemstillinger dermed forandrede, men som kunne gøre nytte 
med det samme, her og nu, mens emnet og eleverne stadig var de 
samme og de evaluerede formidlings- og læreprocesser stadig var 
i gang. En fortløbende ‘her og nu’ – metode vil kunne inddrage en 
evaluering af elevernes læreprocesser mens læreren har mulighed 
for at korrigere sin undervisning og eleverne deres indsats i for-
hold hertil.

2.1. Læringsparathed ved mundtlig eksamen

Som eksaminator ved mundtlig eksamen har jeg ofte siddet med en 
følelse af, at det faktisk var nu at eleven var parat til at lære. Både 
som faglærer og studievejleder har jeg interesseret mig for hvad det 
var, der i særlig grad gjorde sig gældende i eksamenssituationen. Det 
interessante spørgsmål er hvorfor eksamen undertiden frembringer 
en markant læringsparathed hos eleven? Jeg forestiller mig to væsent-
lige årsager. Den ene årsag angår eleven, som fastholdes i en faglig 
dialog med fagkyndige personer over lang tid, og derfor presses så 
meget på sin viden og kunnen, at vedkommende bringes ind i en 
zone af usikker viden og kunnen. Det der i sociokulturel læringsteori 
går under betegnelsen ‘zonen for nærmeste udvikling’ (Engeström 
1998). Og det er netop i denne zone det er interessant at være, hvis 
man skal lære nyt. I den daglige undervisning kan det være svært at 
opnå samme effekt, fordi der er mange andre ting på spil samtidig og 
fordi dialogen er gruppebaseret. Det den ene elev ikke kan svare på 
kan den anden og samlet set kan klassen svare til lærerens tilfredshed, 
uden at den enkelte elev nødvendigvis har lært noget. Den anden 
årsag angår læreren. I den daglige undervisning har læreren ikke 
sin opmærksomhed og interesse så stærkt fokuseret på den enkelte 
elevs viden og kunnen, som i eksamenssituationen og er derfor heller 
ikke på samme konsekvente måde i stand til at hjælpe eleven ind i 
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zonen for nærmeste udvikling. Begge årsager har med den særlige 
sociale organisation af eksamen at gøre.

Den mundtlige eksamen er karakteriseret ved at være en autoritær 
situation med meget forenklede og gennemskuelige relationer 
og et entydigt magtforhold. Den sædvanlige kompleksitet i de 
sociale relationer er erstattet af meget forenklede relationer og 
der er kun én virkelig betydende dagsorden. I undervisningen 
opererer vi normalt med et helt sæt af betydende dagsordner på 
samme tid, både officielle og uofficielle. Eksamensdagsordenen 
er enkel og tydelig, nemlig en undersøgelse og bedømmelse af 
hvad en elev eller elevgruppe kan. Der er tre direkte og aktive 
aktører, eksaminand(er), eksaminator og censor og deres roller er 
entydigt fastlagt. Der er også en fjerde aktør, som dog er passiv, 
nemlig tilhøreren. På trods af sin passivitet og oftest direkte fravær 
leverer tilhøreren et meget væsentligt bidrag, nemlig åbenhed 
og offentlighed, som de tre direkte aktører ikke kan se bort fra. 
Den formelle højtidelighed (som ligger i at spillet spilles efter de 
vedtagne regler) sikrer, at den fraværende tilhører (offentligheden) 
alligevel er tilstede, internaliseret i de tre direkte aktørers normer 
og adfærd. Denne sociologiske minianalyse af den mundtlige eksa-
men har givet mig ideen til at prøve at indbygge fastholdende, 
forpligtende (men ikke autoritære), forenklede og gennemskuelige 
relationer, som afgrænsede indslag i den sædvanlige undervisning, 
for om muligt at opnå den samme læringsparathed hos eleverne. 
Billedligt kan man forestille sig at vi for et øjeblik går ind i et 
afsondret undervisningsrum, hvor fastholdende, forpligtende, 
forenklede og gennemskuelige sociale relationer er gældende. Vi 
opholder os i dette rum i relativ kort tid med henblik på at øge 
læringsparatheden, hvorefter vi går tilbage til vores sædvanlige 
undervisningsrum med vores nyvundne indsigt i vores egen viden 
og kunnen. 

En kritik af et sådant forslag kan være, at det minder om gammel-
dags overhøring, som netop ikke er dialogisk, og det vil også være en 
berettiget kritik, hvis det gik ud på bare at indføre eksamenslignende 
situationer i undervisningen. Men bestræbelsen her er at undersøge 
om man kan indbygge elementer i undervisningen der, som ved den 
mundtlige eksamen, fremmer læringsparatheden hos eleverne uden 
at sætte dialogiske undervisningsform over styr.
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2.2. Upræcise evalueringsmetoder

Endnu en inspirationskilde, eller måske snarere en irritationskilde, 
har spillet en rolle. Det drejer sig om de evalueringsmetoder jeg 
har haft adgang til. Mange af de forslag til evalueringsmetoder 
jeg er stødt på har nemlig været upræcise og diffuse med hensyn 
til hvilke kvaliteter ved undervisningen, der skulle evalueres og 
det har sjældent været relationene mellem undervisningen, det 
faglige stof og elevernes læreprocesser, som har været centrum for 
evalueringerne. Når det faglige har været i centrum, har det været 
i form af tests, som kunne måle elevernes faglige niveau og ikke 
deres igangværende faglige læreproces eller undervisningen. Det 
kan også hævdes, at evalueringerne ofte har funderet sig mere på 
lærerens intuition end på systematiske undersøgelser. Hvis vi skal 
tage gymnasial undervisning alvorlig som faglig undervisning, så 
må evaluering af undervisningen også først og fremmest være en 
evaluering af forbindelserne mellem undervisningen, det faglige 
stof og læreprocesserne og ikke blot være en evaluering af elevernes 
tilfredshed og sociale trivsel, af undervisningsmidlerne eller hvilke 
undervisningsnære forhold vi nu ellers kan finde på at evaluere. 
Det kan være relevant at evaluere andre undervisningsnære forhold. 
Men sådanne evalueringer kan også aflede interessen fra den eva-
luering det primært må dreje sig om, nemlig af forbindelserne 
mellem undervisningen, det faglige stof og af elevernes faglige 
læreprocesser.

Hertil kommer omgivelsernes krav om evaluering. Dette krav 
fremsættes både formelt (i bekendtgørelser mv.) og uformelt (fra 
forskellige dele af omgivelserne), men det er sjældent fulgt op med 
gennemtænkte anvisninger på, hvordan det kan gøres. 

2.3. Krav til en undervisningsintegreret evaluering

På den skitserede baggrund stiller jeg følgende krav til uv-integreret 
evaluering: 
a) det skal være en procesorienteret, formativ evaluering,
b) det skal være en ‘her og nu’-evaluering,
c) det skal være en faglig evaluering,
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d) den skal kunne evaluere undervisningsprocessen og læreproces-
serne,

e) den skal være dialogisk og
f) den skal prioritere de direkte aktører, elever og lærere.

ad a) Proces- og produktevaluering
Analytisk skelnes mellem produktevaluering og procesevaluering 
(Borgnakke 1995, Rasborg 1969, 1977). Evalueringen kan undersøge 
om et bestemt indhold er tilstede i undervisningen og om bestemte 
mål opnås. Det vil være produktevaluering. Den kan også undersøge 
hvordan undervisningen foregår, f.eks. hvilket samspil der er mellem 
lærer og elever og imellem eleverne indbyrdes eller hvilket samspil 
der er mellem undervisningen og elevernes læreprocesser etc. Det vil 
være procesevaluering. I praksis er en adskillelse af proces og produkt 
ikke mulig, idet et produkt kan betragtes som et punktnedslag i en 
fortløbende proces. Men af analytiske grunde er det vigtigt at skelne, 
idet det skærper fokus på, at evalueringen skal kunne anvendes i den 
videre undervisning. Det er meget udbredt at benævne produkt/
proces sondringen som hhv. summativ og formativ evaluering 
(Bloom et.al 1971: 117-118, Stenhouse 1975: 104, Rasborg 1986: 68, 
OECD 1998: 19, Dahler-Larsen 1998: 13, Miller 2000: 108, Christensen 
2003: 49-50). Marincovich argumenterer, at det der er tænkt som 
formative slutevaluering let udvikler sig til summative evaluering, 
især hvis resultaterne (som det ofte er tilfældet i USA) benyttes af 
skoleledelser til at bedømme læreren i forbindelse med ansættelse, 
forfremmelse og løntillæg. Det betyder nemlig at evalueringen ikke 
længere er et formativt input til læreren som han kan lære af, men 
et summativt input til administrationen og ledelsen, som de kan 
rangordne lærerne efter (Marincovich 1999).

ad b) ‘Her og nu’-evalueringer – den sekundære arbejdsproces
Der kan også skelnes mellem den primære og den sekundære ar-
bejdsproces (Rasborg 1969). Den primære arbejdsproces er selve 
den faglige undervisning og den sekundære arbejdsproces er en 
løbende evaluering af den primære arbejdsproces og dens produkter. 
Der foregår altid en sekundær arbejdsproces i forhold til en primær 
arbejdsproces. Både elever og lærer vil af sig selv reflektere over 
hvad det er der foregår, om ikke andet så om det er spændende 
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eller kedeligt. Hvis der ikke er nogen organiseret samtale herom, 
vil disse refleksioner forløbe i mange individuelle retninger. Ved 
at organisere en sekundær arbejdsproces kan man påvirke både 
retning og indhold, og man kan styrke (og igangsætte) processen. 
De to arbejdsprocesser kan være næsten samtidige og kan veksle 
med hinanden. »Selve den sekundære arbejdsproces beskæftiger sig 
(…) med arbejdsdata, som benyttes aktuelt til opstilling af forslag til 
forbedring af den primære arbejdsproces.« (Rasborg: 32ff). Rasborg 
argumenterer således for at evalueringen skal foregå ‘her og nu’ og 
fungere som en påvirkningsstrategi (Rasborg 1969: 72ff) og opstiller 
nedenstående figur 1 til illustration af sin pointe.

En ikke-organiseret sekundære arbejdsproces kan betragtes som 
et frirum for tanker og uformelle samtaler. Ved at organisere proces-
sen koloniserer man tilsyneladende dette frirum. Men det er kun 
tilsyneladende, for der vil opstå en tertiær proces i forhold til den 
primære og sekundære, hvor frirummet genetableres. 

Den faglige evaluerende lærer-elevsamtale er et forsøg på at 
gennemføre Rasborgs sekundære arbejdsproces i undervisningen. 
Dvs. en arbejdsproces der systematisk og fortløbende arbejder 
med evaluering, som har reflekterende karakter og som lægger sig 
tæt op ad den primære arbejdsproces, dvs. den egentlige faglige 
undervisning.

Fig. 1.  Primær og sekundær arbejdsproces. 

1.1 1.2 1.3 1.4 Arbejds- Gængs, primær 
                   produkter* arbejdsproces

     med arbejds-
                   Arbejds-          produkter 

1.1  1.2 1.3 1.4 proces*
Sekundær arbejds-

Arbejds- proces=Procesana-
2.1  2.2 2.3  2.4 proces* lyse, dvs. arbejds- 

proces 2 benytte 
                  Arbejds- til analyse af

2.1 2.2  2.3 2.4 produkter* arbejdsproces 1
tidsforløb

* Arbejdsprodukterne 2.1 – 2.4 kan være procesforbedringsforslag, som benyttes til styring af den primære
arbejdsproces. (Kilde: Finn Rasborg 1969 : 33) 
* Arbejdsprodukterne 2.1 – 2.4 kan være procesforbedringsforslag, som benyttes til styring af den pri-
mære arbejdsproces. (Kilde: Finn Rasborg 1969 : 33) 
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ad c) Faglig evaluering
Evalueringsprocessen svarer til en læreproces om den faglige un-
dervisning og faglige læreproces og det er netop en centrale pointe, 
at evalueringsprocessen holdes fokuseret på den faglige læreproces 
(den primære arbejdsproces). Netop fokuseringen på det faglige 
bevirker at evalueringsprocessen både kan betragtes som evaluering 
og som undervisning på en og samme tid. Hermed er den sekundære 
arbejdsproces lagt så tæt op ad den primære arbejdsproces som over-
hovedet muligt. Dette valg har naturligvis konsekvenser for hvad 
evalueringen kan bruges til. Fordelen er at det tætte samspil der her-
ved fremkommer mellem den faglige undervisning og evalueringen 
medfører, at evalueringen bliver en direkte forlængelse af den faglige 
undervisning og de faglige læreprocesser. Hvis årsagen til eventuelle 
problemer ligger i elevernes manglende trivsel eller i andre forhold, 
vil dette ikke systematisk kunne afdækkes af den faglige evaluerende 
lærer-elevsamtale. Det vil så være nødvendigt at supplere med andre 
evalueringsformer, f.eks. en samtale om trivsel og tilfredshed. Det 
tætte parløb mellem den primære og den sekundære arbejdsproces 
bevirker at hvert fag er nødt til at arbejde selvstændigt med den 
faglige evaluerende samtale, selvom der naturligvis findes en række 
generelle metoder eller udgangspunkter, som alle fag kan trække på. 
Det kan være at starte en undervisningstime med en lærer-elevsamtale 
om dagens lektie, det kan være en bevidst fokusering på elevens 
videnskoblinger, dvs. hvilken viden, f.eks. fra nabofag, fra tidligere 
skolegang eller fra hverdagslivet, eleven trækker på eller associerer 
til, det kan være en bestræbelse på at belyse grænsezonen mellem 
elevens sikre og usikre viden og det kan være et forsøg på at belyse 
hvilke forforståelser, der ligger til grund for elevens viden etc.

ad d) Evaluering af undervisnings- og læreprocesserne
Evaluering, undervisning og læring kan analytisk anskues som både 
proces og produkt (Borgnakke 1995: 24ff, 1996: 43). Undervisningspro-
duktet er planen for en lektion og processen er det der faktisk sker 
i en lektion. Processen vil indvirke på udarbejdelsen af den næste 
plan osv.. Læringsproduktet er både et resultat af en læreproces 
og et udgangspunkt for en ny læreproces osv. Interessen samler 
sig her primært om samspillet mellem undervisningsprocessen og 
læreprocessen, se X i illustrationen i fig. 2 nedenfor.
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Det antages ofte kritikløst, at der er en entydig sammenhæng mellem 
undervisning og læring og denne antagelse føres ukritisk videre i 
undervisningsevalueringer, der ud fra undersøgelser af elevernes 
viden drager slutninger om undervisningens. Men det er ikke sikkert 
at undervisningen faktisk sætter de relevante læreprocesser i gang 
og det er ikke sikkert at de relevante læreprocesser udspringer fra 
undervisningen. Undervisning kan sagtens finde sted uden at det 
medfører læring og læring kan sagtens finde sted uden undervisning. 
Men effektiv undervisning medfører læring. I et meget indflydelses-
rigt amerikansk værk om undervisningsteknikker for college teachers 
formuleres problemstillingen således:

Learning can and often does take place without the benefit of 
teaching – and sometimes even in spite of it – but there is no such 
thing as effective teaching in the absence of learning. Teaching 
without learning is just talking. College instructors who have 
assumed that their students were learning what they were trying 
to teach them are regularly faced with disappointing evidence to 
the contrary when they grade tests and term papers. Too often, 
students have not learned as much or as well as was expected. 
There are gaps, some times considerable ones, between what 
was taught and what has been learned. By the time the faculty 
notice these gaps in knowledge or understanding, it is frequently 
too late to remedy the problems. 
 To avoid such unhappy surprises, faculty and students need 
better ways to monitor learning throughout the semester. Spe-
cifically, teachers need a continuous flow of accurate information 
on student learning. (Angelo et.al. 1993: 3).

Det er derfor meget centralt at vedvarende at evaluere samspillet 
mellem undervisningsprocessen og læreprocesserne.

Fig. 2. Samspil mellem undervisning og læring, produkt og proces. 

                  Undervisning          Læring 
   X
   Plan   Undervisningsproces         Læreproces Læringsprodukt
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ad e) Dialogisk evaluering
En dialogisk evaluering må forstås i modsætning til en monologisk 
evaluering. I den monologiske evaluering er det evaluator der stiller 
spørgsmålene og evaluanden skal blot aflevere informationer, typisk 
via et spørgeskema. Den kreative proces foregår hos evaluator, som 
både definerer hvad der skal evalueres, fortolker resultaterne og 
i sidste ende udarbejder eventuelle forslag til forandringer. I den 
dialogiske evaluering er der en løbende samtale mellem evaluator 
og evaluanden i alle faser af evalueringen. Hvis evalueringen skal 
igangsætte læreprocesser hos evaluanden, altså kunne fungere som 
undervisning, er det vigtigt at den er dialogisk. 

Den tætte sammenhæng mellem læreprocesser og dialog behandles 
af flere teoretikere. Her skal blot nævnes to hovedretninger som har 
givet inspiration til dette projekt, nemlig den der trækker på den 
russiske lingvistiker Mihail Bakhtin (Dysthe 2000, Børtnes 2001, Dolin 
2002) og den der trækker på den amerikanske socialpsykolog G. H. 
Mead (Strauss 1956 (Mead 1934), Joas 1985 og 2001, Mortensen 1996, 
Vaage 2001). Selv om Bakhtin og Mead ikke har haft noget kendskab 
til hinandens arbejde, er der påfaldende ligheder mellem dem.

Både Mead og Bakhtin opfatter selve menneskets eksistens som 
dialogisk. Alt hvad vi foretager os er i princippet svar på noget der 
er gået forud. Et svar er en handling og handlinger kan observeres og 
analyseres. Handlinger er iflg. Mead ikke bare ydre, de har også en 
indre side, der er en tankeproces hos individet både før, under og efter 
den ydre iagtagelige handling. De ydre (sociale) handlinger kan derfor 
ses som forårsaget af tankeprocesser og som årsag til tankeprocesser. 
Samlet set omfatter handlingen således en observerbar og en ikke ob- 
serverbar side. »There is a field within the act itself which is not ex-
ternal, but which belongs to the act, and there are characteristics of 
that inner organic conduct which do reveal themselves in our atti-
tudes, especially those connected with speech.« (Strauss 1956 (Mead 
1934): 133). Det er dialogen i bred forstand der er formidler af de ikke 
observerbare dele af handlingerne. Med dialogen i bred forstand 
menes både tale og kropssprog (gester) og vi kan tilføje både skriftlig 
og elektronisk dialog. Med baggrund i Meads teori antages det således, 
at dialogen er det observerbare udtryk for læreprocessen. For at kun- 
ne indgå i en udveksling skal man besidde evnen til at forestille sig at 
være den anden, hvilket kræver en fælles tolkning af hvordan ting skal 
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forstås. (Mortensen 1996: 126-l27). Det leder frem til Meads berømte 
begreb, ‘den generaliserede anden’, som betyder at besidde evnen 
 til at være en anden for sig selv, dvs. evnen til at forestille sig hvordan 
den anden ser en. I nære relationer kan det være den ‘den konkrete 
anden’, f.eks. ens mor eller far, men i større grupper må det være den 
‘generaliserede anden’, som er en internaliseret forestilling om den 
anden, som igen er forudsætningen for at kunne indgå i en dialog.

ad f) Prioritering af de direkte aktører
Vidar Gynnild, som har forsket i undervisningsevaluering på NTNU, 
argumenterer for at evalueringsansvaret skal ligge hos de direkte 
parter (lærer og studenter), fordi de eksterne parter ikke har den 
fornødne indsigt til at kunne fornemme de finere elementer i under-
visningsprocessen og læringsprocessen og derfor sigter mod nogle 
grovere fokuspunkter. Han skriver, at »….. (det) virker (…) som 
målet med evalueringen er å avdekke ‘krise’ med sigte på konkrete 
tiltak for å endre på en utilfredsstillende situasjon« (Gynnild 2002: 
32). Viser der sig ikke krise, så er der ingen grund til at følge op på 
evalueringsresultaterne og de får derfor ingen videre betydning i 
undervisningen. Fokus skal ligge på undervisning og læring og ik-
ke på krise i undervisning og læring, som eksterne evaluatorer vil 
tendere mod. 

Som det er fremgået ovenfor, så er evaluering en proces der fører til 
læring for evaluator. Ved at gøre både lærer og elever til evaluatorer 
og ved at lægge evalueringen, den sekundære arbejdsproces, tæt op 
ad det faglige indhold i undervisningen opnås at den sekundære 
arbejdsproces på en og samme tid bliver en evaluering af under-
visningen og undervisning i det faglige stof.

3. Foreløbige analyseresultater

I skrivende stund er dataindsamlingen netop afsluttet men materialet 
er ikke analyseret. Derfor er det heller ikke muligt at præsentere 
nogle endelige resultater af undersøgelsen. Derimod er det muligt at 
sige noget om 1) undersøgelsens forløb, 2) at se på nogle foreløbige 
empiriske resultater fra en enkelt klasse og 3) at fremføre nogle 
teoretiske overvejelser. 
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3.1 Undersøgelsens forløb

Inden skoleårets start havde jeg etableret kontakt med fire skoler, 
repræsenterende alment gymnasium, hf-vuc, htx og hhx og skoler-
ne havde besluttet at deltage i projektet med hver to klasser og to 
lærere. Jeg vidste først ved skoleårets start hvilke lærere der skulle 
deltage og flere af lærerne vidste også først ved skoleårets start, at 
de skulle deltage. Hvilke klasser der skulle deltage blev besluttet 
af lærerne. De ønsker jeg havde fremsat til udvælgelsen blev alle 
opfyldt. Det drejede sig for det første om, at der skulle være en 
spredning på fag og på lærernes anciennitet og køn, idet det ville 
styrke undersøgelsen, at den blev gennemført under forskellige 
betingelser. For det andet ønskede jeg kun at have lærere med, 
som deltog i projektet af lyst. Det sidste ønske var meget vigtigt, 
idet der både var tale om et pædagogisk udviklingsprojekt og et 
forskningsprojekt og det var lærerne der skulle være den drivende 
kraft i det pædagogiske udviklingsprojekt. Desuden skulle lærerne 
være indstillet på – sammen med mig – at udgøre en såkaldt for-
skergruppe, der i hele skoleåret skulle fungere som diskussions- og 
inspirationsforum for projektet. Der blev over skoleåret afholdt 10 
møder á 3 timer i denne forskergruppe. Så hver lærer arbejdede 
både med samtalen i en af sine egne klasser og var forpligtet til at 
følge nøje med i hvordan projektet forløb hos de 7 andre lærere. 
Set fra et forskningsperspektiv var det en enestående chance for 
at få indsigt i lærerens overvejelser undervejs i forløbet. Lærernes 
opgave var altså meget krævende, da de både skulle være med til 
at udvikle ideen om uv-integreret evaluering og samtidig afprøve 
den i praksis. Der lå således ikke nogen klar instruks til dem 
ved projektets start om, hvordan samtalen skulle gennemføres. 
Flere af lærerne gav også i de afsluttende interviews udtryk for, 
at de havde oplevet en ændring og en nuancering af ideen om 
uv-integreret evaluering i løbet af projektperioden. To markante 
elementer, der er kommet til i løbet af projektperioden, er ‘den 
sociale kreds’ og muligheden for ‘time-out’. Selve udtrykket ‘uv-
integreret evaluering’ blev ikke benyttet i forskergruppen, men er 
kommet til efterfølgende. I hele projektperioden benyttedes alene 
udtrykket ‘den faglige evaluerende lærer-elevsamtale’. Denne 
ændring og forskydning i ideen må tilskrives de praktiske erfa-
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ringer, der blev indhøstet i klasserne. Og det illustrerer, at det der 
er undersøgt ikke er en nøje afgrænset og velbeskrevet udgave af 
den faglige evaluerende lærer-elevsamtale, punktligt gennemført 
i 8 klasser efter givne forskrifter, men derimod virkningerne af 8 
læreres selvstændige pædagogiske arbejde med den faglige evaluerende 
lærer-elevsamtale i 8 forskellige klasser. 

Det pædagogiske eksperiment er derfor et aktionsforskningspro-
jekt (Agyris et.al 1987), hvilket vil sige at der tilstræbes et samspil 
mellem forskningen og praksis. De sociale processer studeres ved 
at forskeren deltager i dem og indgår i et samspil med dem. De 
erfaringer lærerne og forskeren høstede og delte med hinanden 
i projektperioden modellerede den oprindelige ide, hvilket både 
er uundgåeligt og intentionelt i den form for forskning, der må 
betegnes som deltagende aktionsforskning (collaborative action re-
search). 

3.2. De 8 klasser

Nedenfor følger en meget summarisk beskrivelse af hvordan projektet 
forløb i de 8 deltagende klasser. Beskrivelsen har kun til formål at 
give læseren et overblik og er på ingen måde en retfærdig beskrivelse 
af forløbet i de enkelte klasser.

Af de 8 startende lærere gennemførte de 7 projektet. En lærer (dansk 
i 1.hhx) afbrød eksperimentet i sin klasse allerede efter få samtaler, 
idet hun ikke troede på projektet og ikke mente at eleverne var 
trygge ved at deltage, idet de følte sig eksponerede. Den pågældende 
lærer deltog dog fortsat i forskergruppens arbejde og lod sig også 
interviewe.

Af de 7 tilbageværende havde engelsk i 2.htx størst vanskelighed 
ved at få samtalen til at fungere, hvilket gav anledning til mange 
og lange drøftelser om årsagen var, at samtalen ikke egner sig i 
fremmedsprog, men da der ikke deltog andre fremmedsprog kunne 
det spørgsmål ikke afgøres.

De sidste 6 havde alle succes med samtalen, selvom de løb ind i 
forskellige vanskeligheder undervejs. I afsætning- og erhvervsøko-
nomi på etårig HH gav eleverne udtryk for, at læreren nødvendig-
vis måtte bruge samtalerne i karaktergivningen, da han kun havde 
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dem i kort tid og derfor måtte bruge alle chancer til at bedømme 
dem fagligt. Derfor var det ikke alle eleverne, der var begejstret for 
at deltage. I samfundsfag og biologi på VUC udtrykte især ældre 
kursister med dårlige skoleerfaringermodvilje mod den ekspone-
ring samtalen udsætter den enkelte kur-sist for, hvorimod de yngre 
kursister gennemgående var meget positive. I matematik i 1.hhx 
og i 2.g sproglig gymnasium og i dansk i 3.g sproglig gymnasium 
blev der stort set ikke udtrykt nogen betænkeligheder overfor 
eksperimentet.

3.3. Eleverne

Klasserne blev ikke spurgt om de ville deltage eller ej. De fik blot 
projektet præsenteret af forskeren og af læreren, men de fik løbende 
lejlighed til at diskutere det. Generelt var det således at de unge 
ingen indvendinger havde, hvorimod de ældre på VUC oplevede 
det som meget personligt indgribende, at skulle gennemføre en 
faglig samtale med læreren i påhør af hele klassen. På VUC blev det 
derfor frivilligt for kursisterne om de ville deltage som samtaleelev 
og kun enkelte af de ældre meldte sig. Derimod var mange af dem 
begejstrede for at være tilhørerelev. I alle andre klasser fik eleverne 
bare at vide når det var deres tur, men lærerne tog naturligvis de 
sædvanlige pædagogiske hensyn.

Ved de første samtaler reagerede eleverne med store bifald til samta-
leeleven, når samtalen var slut, men efter ganske få uger var samtale-
sessionerne blevet til en rutine, undtaget på VUC, hvor bifaldene 
vedblev i hele projektperioden, hvilket klart må tilskrives en større 
nervøsitet og angst for at blive eksponeret. De første par uger var 
der en markant koncentration hos tilhørereleverne, men der var en 
tendens til at koncentrationen aftog hos de unge, undtaget i 1.htx og 
1g i matematik, som hele tiden havde kørt en model med at eleverne 
skulle rykke frem og sidde tæt omkring læreren og samtaleeleven. 
Denne observation var udgangspunktet for udvikling af ideen om at 
benytte sig af den sociale cirkel. Når metoden blev anvendt i andre 
klasser førte det til samme høje grad af koncentration, måske fordi 
cirklen bryder alle deltagernes intimzone og dermed skaber en større 
indbyrdes opmærksomhed.
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4. Undersøgelsen i 3.a

Jeg har valgt præsentere nogle resultater fra eksperimentet i 3a fordi 
det er den eneste klasse jeg observerede i hele forløbet og derfor den 
jeg har det mest indgående kendskab til.

3.a har benyttet den faglige evaluerende lærer-elevsamtale i hele 
skoleåret. Læreren har eksperimenteret en hel del for at få den til at 
fungere, idet det stramme koncept ikke svarer til den sædvanlige 
måde at undervise på i dansk. Jeg koncentrerede især mine obser-
vationer omkring klassens arbejde med den faglige evaluerende 
lærer-elevsamtale, men foretog også andre observationer. Der var 
23 elever i klassen og der er gennemført 43 samtaler, hvoraf næsten 
alle er optaget på bånd og foreligger i udskrift. Ved enkelte af sam-
tale-sessionerne forhindrede tekniske uheld, at samtalen blev op-
taget. Der foreligger skemaoplysninger fra både lærer og elev på 
samtlige 43 samtaler. Desuden foreligger der videooptagelser af 4 
samtaler. Klassen tog godt imod eksperimentet og udtrykker sig 
meget reflekteret og næsten entydigt positivt om det i de to rund-
bordssamtaler, jeg havde med dem i projektets slutfase. Læreren 
arbejdede meget med at finde en måde at få samtale-sessionerne 
til at fungere på i hendes undervisning, hvilket hun også giver ty-
deligt udtryk for i det afsluttende interview. Først halvvejs henne 
i skoleåret fandt hun en form, som hun fandt tilfredsstillende. Det 
er en glimrende illustration af, at uv-integreret evaluering ikke er 
et ukompliceret redskab, der uden videre kan benyttes, men et 
redskab der mere har karakter af en arbejds- og tænkemåde, som 
den enkelte lærer omhyggeligt må indarbejde i sin egen pædago-
gik. Læreren må selv udvikle metoder, der i det enkelte fag for-
mår at integrere den faglige undervisning med evaluering. Hvis 
ikke denne integration finder sted vil samtale-sessionerne kunne 
udvikle sig til et ekstraarbejde, der skal laves oven i den ordinære 
undervisning, hvilket vil være helt forfejlet. I en faglig evaluerende 
lærer-elevsamtale skal der både foregå en faglig undervisning 
(den primære arbejdsproces) og en reflekterende og evaluerende 
arbejdsproces (den sekundære arbejdsproces).
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4.1. 3.a’s lærer (L1) om den undervisningsintegrerede 
evaluering

L1 vægter – ifølge interviewet – 8 forskellige punkter i forbindelse med 
arbejdet med uv-integreret evaluering i 3.a. Disse er

– den enkelte elev fastholdes i en længere faglig samtale, 
– virkningen af den sociale kreds – behov for variationer, at kunne nå 

eleverne,
– integration af undervisning og evaluering – en her og nu evalue-

ring,
– lærerollen og den faglige evaluerende lære-elevsamtale,
– evaluering af elevernes viden og kunnen,
– de faglige evaluerende samtale-sessioner og klasseundervisningen, 

og
– faglige evaluerende samtaler og standspunktsevaluering.

Ad 1. Den enkelte elev fastholdes i en længere faglig samtale
Et af formålene med lærer-elevsamtalen er at fastholde den enkelte 
elev i en længere faglig dialog med læreren. Eleven skal ikke kunne 
‘gemme’ sig i den almindelige klassedialog, men netop udfordres til 
en selvstændig faglig præstation, som stiller andre krav end f.eks. 
et fagligt oplæg, hvor tingene kan være planlagt og nedskrevet 
på forhånd. Her er det evnen til at indgå i en faglig dialog med 
en fagkyndig person, der er i fokus. L1 bekræfter i interviewet at 
samtalen har denne funktion og at det er vigtigt at undervisningen 
kan fastholde eleverne i en sådan situation. Ifølge L1 virker det 
motiverende for eleverne at de fastholdes og det sætter læreren i 
stand til at inspirere dem. Hun afviser frygten for at eleverne skulle 
være bange for at eksponere sig for klassen.

TC: »Når man så ser på det som undervisning, ser du så nogen 
problemer i formen? Jeg tænker på, at her er det én elev, der får 
lov til at tale.«
L1: »Det synes jeg nemlig – specielt ved mit fag – er en meget, 
meget god ting. Fordi problemet er, og det snakker vi jævnt 
hen om i dansk, at man kommer til at spørge om noget og så 
siger eleverne ja, eller måske siger de endda en hel sætning, 
og det skal man kunne evaluere dem på. Det er fuldstændig 
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vanvittigt i forhold til at kunne arbejde med nogle tekster, at 
kunne perspektivere og at komme med nogle sammenhængende 
tanker om noget. Så i mit fag er det faktisk meget vigtigt, at 
eleverne er ‘på’ i et stykke tid og at de kan fremlægge noget i 
sammenhæng. Og det kan man ikke i den daglige undervisning, 
med mindre man har sagt til en elev, som jeg ind i mellem har, 
at nu er du altså ‘på’, nu siger du så meget du overhovedet 
kan om det her og der er ikke andre der kommer ‘på’ før du 
har tømt det du har. Fordi ellers er det det der med, at de bare 
svarer på et spørgsmål, ikke også, og det giver ikke nogen 
sammenhæng.« 

Ad 2. Virkningen af den sociale kreds – behov for variationer
Eleverne i 3.a bevarede i den første periode af eksperimentet deres 
sædvanlige pladser under de 5 minutters samtale-sessioner. L1 
observerede ikke selv den mangel på koncentration der udviklede 
sig i klassen under samtalesessionerne fordi den blev udført af 
erfarne elever, rutineret, stille og skjult. Men på baggrund af hvad 
hun kunne læse i observationsrapporterne om tilhørerelevernes 
svingende koncentration, besluttede hun at rykke eleverne sammen i 
en tæt social kreds omkring læreren og samtaleeleven. Med 23 elever 
i klassen gav det en meget kompakt og fortættet virkning. Hendes 
motto var ‘der er ingen 2. parket, kun 1. parket’. Eleverne sad derefter 
meget tæt sammen i en social kreds under samtale-sessionerne, nogle 
på stole i en inderkreds og nogle hævet op på borde i en yderkreds, 
så alle var tæt på og alle var eksponerede. Det krævede en hurtig 
ommøblering af klasseværelset. Selvom det så umuligt ud i starten 
blev det snart rutine. Når læreren havde planlagt at starte en lektion 
med en lærer-elevsamtale, markerede hun dette ved at stille et par 
stole frem. Eleverne vidste umiddelbart hvad det betød. Når de kom 
ind i lokalet færdiggjorde de selv opstillingen og satte sig i kredsen. 
Arrangementet med den sociale kreds medførte to ting, dels kom 
der mere fokus på samtaleeleven og dels opstod der efterfølgende 
nogle meget intense faglige samtaler i den sociale kreds, med mange 
elevbidrag. Disse samtaler blev af afgørende betydning, fordi de var 
så intense og fagligt relevante og fordi det var indlysende for alle, at 
de ikke ville have fundet sted uden det stramme dobbeltarrangement 
med den evaluerende lærer-elevsamtale og den sociale kreds. L1 
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fortæller i interviewet, at de samtaler gav hende en vished for, 
at eleverne kunne en hel masse fagligt, på trods af at hun ikke i 
den ordinære undervisning følte at hun kunne nå dem. Hermed 
genskabtes hendes tro på at undervisningen havde nyttet. En af 
årsagerne til denne ændring ser hun i den tvungne koncentration, 
som tilhørereleverne udsættes for. Den fører dem simpelthen dybt 
ind i den faglige problemstilling. Der er tale om og de tvinges til at 
følge en kammerats tanker og overvejelser, hvilket sætter deres egne 
tanker og overvejelser i gang.

L1: »Jamen efter vi er begyndt på det der med den sociale kreds, 
så tror jeg rent faktisk at de andre også virkelig arbejder på 
højtryk i de 5 minutter…« 

Samtidig understreger L1, at der er behov for hele tiden at arbejde 
med både form og indhold. Ændringerne behøver ikke at være 
store, men hvis klassen kører det samme koncept uforandret i et helt 
skoleår og evt. i flere fag, så mister det sin pædagogiske kraft. Men 
selve grundformen, en faglig evaluerende lære-elevsamtale med 
een samtaleelev og resten af klassen tavse og lyttende i et kortere 
afgrænset tidsramme, den kan bruges (se også punkt 3 nedenfor).

Ad 3. At kunne nå eleverne
Det allerførste L1 nævner i interviewet er, at metoden hjalp hende 
med at nå eleverne fagligt i en situation, hvor hun følte »at de var 
ved at glide væk« fra hende. Eleverne var ikke særlig motiverede 
for undervisningen, hvilket hun oplevede som meget frustrerende 
og hun blev som nævnt i tvivl om de overhovedet havde lært noget 
fagligt. (Se også citatet under punkt 4 nedenfor). Og det fremgår, 
at hun mener at det er lærer-elevsamtalen i kombination med den 
sociale kreds og den efterfølgende dialog, der er afgørende. Det L1 
fremhæver er en årsagskæde, nemlig at det er den klare adskillelse 
af dialogerne i to forskellige dialog-rum med en markant kobling 
imellem, der styrker hendes muligheder for at nå eleverne fagligt.

Ad 4. Integration af undervisning og evaluering – en her og nu evaluering
Metoden har reelt fungeret som en integration af evaluering og 
undervisning i 3a, selvom læreren klart opfatter den som en evalue-
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ringsmetode og ikke som en undervisningsmetode. Integrationen 
betyder at evalueringen ikke afventer afslutningen på et forløb eller et 
på forhånd fastsat evalueringstidspunkt, men at den foregår løbende 
og at den får konsekvenser løbende. Således oplevede læreren det 
i hvert fald: 

L1: »… jeg fandt faktisk ret hurtigt ud af, at den der evaluerings-
form, den gjorde faktisk, at jeg fik zoomet ind på dem fagligt og 
at jeg også sådan fik troen tilbage: nå jam’ de har jo lært noget. 
Bl.a. i de der samtaler, der var efter at der var en elev der havde 
været ‘på’, den der samtale i den sociale ring, hvor jeg faktisk var 
blevet helt usikker på om de overhovedet havde lært noget de 
første to år. Jeg syntes godt nok de var meget langt væk, sådan 
fagligt. Så på den måde kan man sige at det også for mig har 
virket som en undervisningsform og det har virket! Og det har 
jeg også prøvet at forstærke ved, at jeg meget bevidst har brugt 
meget tid på at finde noget (til samtalerne/tc), hvor der var en 
meget klar faglig vinkel, som jeg kunne bruge.«
TC: »Til samtalerne?«
L1: »Til samtalerne, ja. Sådan så jeg selvfølgelig både (…) fik 
evalueret den ene elev der var på, men samtidig fik trukket 
nogle faglige ting frem, som jeg syntes de (alle) skulle have 
med i bagagen.« 
TC: »Hvad er så den vigtigste funktion, synes du, undervisning 
eller evaluering?«
L1: »..det synes jeg er lidt svært at sige, fordi det jo så faktisk 
li’som var en sidegevinst, at det blev undervisning, hvor pro-
jektet jo egentlig bare var en evaluering, så det kan jeg faktisk 
ikke sige, jeg synes faktisk, at det fylder lige meget begge de-
le.«

Ad 5. Lærerollen og den faglige evaluerende lære-elevsamtale
L1 fremhæver også at samtalen kan bruges til at styrke lærerens 
position i forhold til eleverne, fordi den er et pædagogisk redskab, 
der kan lægge en faglige distance, og dermed holde lærerens mere 
personlige involvering og omsorg for eleven i ave, til fordel for en 
mere klar faglig lærer-elev relation. Den lidt stive lærerposition i 
samtalen er nemlig med til at tydeliggøre for eleven (og læreren), 
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at læreren er en professionel aktør, samtidig med at den fastholder 
eleven i en ligeværdig dialog. L1 angiver således, at hun som kvinde- 
lig lærer ofte er havnet i en omsorgsrolle, som har medført en svæk-
kelse af hendes faglige autoritet som lærer.

L1: »…der er nogen sider af kvinderollen, som kommer til at 
gå ind over min lærerrolle, som ikke altid er hensigtsmæssig. 
Det er der f.eks. i forhold til evalueringen, hvor eleverne synes, 
at det er så noget de kan diskutere med mig, ligesom man kan 
diskutere hjemme hos sine forældre om man må være ude til 
klokken 11 eller 12, ikke også.«

Ad 6. Evaluering af elevernes viden og kunnen
Samtale-sessionerne har bl.a. til formål at evaluere elevernes viden og 
kunnen på et afgrænset fagligt felt. Det arbejde har L1 eksperimenteret 
meget med i 3.a, idet der ikke inden for danskfaget er tradition for 
at arbejde med stoffet i små afgrænsede problemområder, som det 
f.eks. kendes fra samfundsfag, matematik og de naturvidenskabelige 
fag. Traditionen i danskfaget er mere i retning af store og komplekse 
problemstillinger. Alligevel har L1 kunne gennemføre 5 minutters 
samtaler, som har givet et meningsfuldt grundlag at evaluere elevens 
viden på.

L1: »Jeg synes faktisk at man kan se meget tydeligt, at (samtalen) 
afspejler elevens måde at tænke på og det der med hvordan 
vedkommende overhovedet kan modtage et eller andet eller kan 
forholde sig til et eller andet og kan bruge det vedkommende har. 
Og der vil jeg da også sige, (at) der synes jeg det har været meget 
afslørende, at meget af det der er foregået i undervisningen, både 
i mine egne timer og i andre fag, hvor lidt de egentlig er i stand 
til at koble. Det har i hvert fald givet en evaluering til min egen 
undervisning, hvor vigtigt det er at skære det ud i pap: Det her, 
det er jo noget I kan bruge i, altså I har jo faktisk det der ovre 
i historie I kan bruge, og I har faktisk det der i billedkunst,… 
æhm …Så der synes jeg meget hurtigt man kan se, jamen kan 
eleverne egentlig bruge det, og det har de faktisk meget svært 
ved, når det bliver sat over i en anden sammenhæng, altså når 
noget fra billedkunst eller historie skal bruges i dansk eller 
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oldtidskundskab. Det er ikke noget de af sig selv kommer i 
tanker om, hvor jeg synes det er da indlysende, nu sidder de jo 
lige og laver det i de andre fag.«
TC: »Så det er et konkret…«
L1: »..det er helt konkret, at man kan se om de gør det. Og så 
synes jeg også meget at man kan se, i forhold til det der med 
– det synes jeg har været meeget afslørende, de der meget korte 
tekster, hvor god en tekstlæser en elev er….«
TC: »Tekster du har brugt i samtalerne?«
L1: »Ja, der hvor der har været litterære tekster. Der kan man 
faktisk ud fra fire linjer se om eleven er tekstlæser. Det synes jeg 
er helt fantastisk at man med så lidt investering kan evaluere 
en elevs evne til at læse tekster. 
TC: »Så der får du fornemmelsen af hvad eleven kan?«
L1: »Simpelthen. Det som er kernen i danskfaget, tekstlæsning, 
det kan man faktisk evaluere meeget, meeget simpelt, ….«

Ad 7. De faglig evaluerende samtale-sessioner og klasseundervisningen
De faglige evaluerende samtaler har ikke kun til formål at den en-
kelte elev bliver inddraget og fastholdt i en faglig dialog. Hensigten  
går videre, nemlig til en stimulering af hele læringsmiljøet i klas-
sen. Det er begrundelsen for at samtale-sessionerne foregår med 
alle klassens elever som tilhørere og det er begrundelsen for at be-
nytte den sociale kreds. L1 bekræfter at de evaluerende samtaler 
havde denne virkning på klasseundervisningen i 3a. Virkningen  
var naturligvis særlig klar i den 5-10 minutter lange faglige sam-
tale i den sociale kreds. Men også den øvrige samtale i klasseun-
dervisningen blev påvirket. Her har L1 blot ikke nogen præcis 
erindring, men kun en fornemmelse af, at det forholder sig sådan. 
L1 har endnu ikke på interviewtidspunktet klarhed over hvordan 
samtale-sessionerne virker på hendes egen måde at tilrettelægge 
undervisningen på. Alligevel viser citatet ovenfor (under punkt 
6) at L1 ikke i tvivl om hvordan hun skal klare et ganske specifikt 
problem, som samtalerne har peget på, nemlig at eleverne ikke 
sætter tekster ind i en sammenhæng. Den sammenhæng kan hun 
benytte samtale-sessionerne til at bede eleverne om at etablere. På 
spørgsmålet om samtale-sessionerne har påvirket den generelle 
klassedialog svarer L1.
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L1: »Ja, jeg har en fornemmelse af at de har, men jeg kan ikke 
huske det helt konkret…«

Ad. 8. De faglige evaluerende samtaler og standspunktsevaluering
Hensigten med de faglige evaluerende samtaler er at de skal igang-
sætte processer hos både læreren og eleven, dvs. henholdsvis un-
dervisningsevaluering og faglige læreprocesser. Men det betyder 
ikke at samtale-sessionerne kun kan bruges sådan. L1 mener at 
den faglige evaluerende lære-elevsamtale giver mulighed for at 
evaluere især svage elever standpunktsmæssigt i mundtlige fag 
meget bedre end før, uden at være henvist til at benytte tests. Det 
skyldes at de er blevet fastholdt på en faglig dialog i 5 minutter. 
Denne faglige begivenhed står efterfølgende skarpt i erindringen 
både hos læreren og eleven og den kan danne udgangspunkt og 
grundlag for en senere standpunktsevaluerende samtale, således  
at læreren med større præcision end ellers kan fastholde elevens 
faglige problemer og at eleven således bibringes en realistisk selv-
vurdering via samtalens tydeliggørelse af den enkeltes faglige for-
måen koblet med en mulighed for at få indsigt i klassekammerater-
nes faglige formåen. Standpunktssamtalen kan derved blive meget 
konkret. 

TC: »Men det du siger med at evaluering og karaktergivning 
er noget af det værste du ved, kan du uddybe det?«
L1: »Ja, det kan jeg godt. Jamen det jeg synes der er frygteligt 
i det hele, det er jo at vi har den der meget mærkelige dobbelt-
dagsorden med, at man på den ene side skal prøve og sige 
noget fagligt til eleverne, altså om deres faglige standpunkt, 
men samtidig (…) des svagere eleverne er, des mindre kan man 
sige noget som er fagligt, som de kan forstå. Så egentlig, meget 
tit med de svage elever, hvis man skulle sige noget, så skulle 
man sige, jamen du er bare ikke… klog… og det må man ikke 
sige. Og det synes jeg simpelthen er et problem, fordi man kan 
ikke tale fagligt til fagligt svage elever og det er jo det vi skal 
evaluere og de forstår ikke hvad det er jeg evaluerer.« 
TC: »Har den samtale her så hjulpet på det?«
L1: »Ja for jeg tror – om ikke andet – hvis man brugte den i 
undervisningen, sådan jævnt hen, så kan man jo godt sige til en 
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elev, at du kan jo godt se, at her og her og her har du jo faktisk 
nogle huller(…), det er meget nemt at påpege det.«

4.2. En foreløbig konklusion på L1’s arbejde med uv-
integreret evaluering i 3a

En foreløbig konklusion på forløbet i 3a er meget positiv. Integrationen 
af undervisning og evaluering er lykkedes, om end det har kostet 
mange overvejelser og en del arbejde med både form og indhold, 
idet metoden ikke umiddelbart var i overensstemmelse med fagets 
tradition. Læreren tilkendegiver på flere måder at samtale-sessionerne 
har: 
– øget hendes opmærksomhed på elevernes viden og kunnen (sen-

sitivitet) både mht. enkeltelever og klassen som helhed, 
– har bevirket at hun har klargjort (ekspliciteret) nogle af de skjulte 

forudsætninger i sin undervisning, og 
– har hjulpet hende med at justere og korrigere sin undervisning i 

forhold til elevernes behov (responsivitet). 

Det gælder i forhold til faglig kontakt til eleverne i den daglige 
undervisning, fastholdelse af den enkelte elev i en forpligtende 
faglig dialog, udfoldelse af en længere klassedialog især i den sociale 
kreds og standpunktsevalueringen. Hertil kommer at læreren føler 
at samtale-sessionerne kan være et redskab til at stive lærerrollen 
af i forhold til eleverne. Det må understreges, at det er en foreløbig 
konklusion, men jeg tør godt sige, at lærerens udsagn og mine 
observationer understøtter hinanden. Også elevudsagnene fra rund-
bordssamtalerne (som ikke er færdiganalyseret) understøtter konklu-
sionen. Det betyder imidlertid ikke at det kan konkluderes, at den 
faglige evaluerende lærer-elevsamtale virker som et integrerende 
undervisnings- og evalueringsredskab for alle lærere og i alle fag. I 
projektet deltog således en anden danskklasse (1.hhx), hvor læreren 
afbrød eksperimentet efter få måneder, fordi hun ikke længere troede 
på metoden og ikke følte at eleverne var trygge ved den.

Den nærværende analyse gælder også kun faget dansk og unge 
gymnasieelever. Der er dog i det øvrige materiale meget der tyder 
på, at den også kan anvendes med succes i andre fag (samfundsfag, 
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biologi, matematik, erhvervsøkonomi), hvorimod den ikke har været 
så succesfuld i det ene eksperiment, der har været gennemført i 
fremmedsprog (engelsk). Der synes ligeledes at være visse problemer 
med metoden på VUC, hvor nogle af de kursister med dårlige 
skoleerfaringer oplever den som overhøring og udstilling af eleven 
foran klassen. Alle disse forhold er endnu ikke gennemanalyseret.

Konklusionen må altså foreløbig være, at hvis læreren og eleverne 
er indstillet på og har lyst til at arbejde med den faglige evaluerende 
lærer-elevsamtale, så er den et velegnet pædagogisk redskab i den 
gymnasiale undervisning og undervisningsevaluering. 

5. Nogle foreløbige teoretiseringer over undersøgelsens 
resultater

Som nævnt ovenfor medførte de erfaringer som deltagerne og for-
skeren indhøstede i det pædagogiske eksperiment en modellering 
og udvikling af den oprindelige ide. Et meget markant resultat af 
denne proces er udviklingen af en model for uv-integreret evalue-
ring. Modellen er opstillet med udgangspunkt i den oprindelige 
ide om den faglige evaluerende lærer-elevsamtale og på grundlag 
af observationer og interviews med lærer og elever i to klasser, 
nemlig 1.htx og 3.a. Modellen er en beskrivelse af hvilke processer 
og sammenhænge mellem processer der er på spil, når den faglige 
evaluerende lærer-elevsamtale forløber til både lærerens og elever-
nes tilfredshed. 

Et af succeskriterierne for den uv-integrerede evalueringssamtale er 
om den formår at understøtte og systematisere lærerens evaluering 
af og refleksion over sin egen undervisning, dvs. den sekundære 
arbejdsproces. 

I enhver undervisning vil læreren i et eller andet omfang arbejde 
med den sekundære arbejdsproces og herved fornemme om eleverne 
forstår og følger med i undervisningen. I praksis kan det dog være 
meget svært at få alle led i denne proces til at fungere. Analytisk kan 
processen beskrives ved tre led, som følger af hinanden, sensibilitet 
(S) i forhold til den primære arbejdsproces, eksplicitering (E) af 
uklarheder i den primære arbejdsproces og responsibilitet (R) i 
forhold til den primære arbejdsproces.
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De samme processer er på spil, når det gælder eleverne. Deres 
primære arbejdsproces er blot læring ved deltagelse i undervisning 
og ikke undervisning som sådan. Hvis vi følger tankegangen fra 
Mead, så er læreprocessen en handling som både har en indre og en 
ydre side. Talehandlingen forbinder disse to sider af læreprocessen 
og deltagelse i en faglig dialog med læreren er en talehandling, der 
knytter elevens læreproces til undervisningen. Når eleven støder 
på vanskeligheder i sin faglige dialog med læreren svarer det til, at 
grænsen mellem elevens sikre og usikre viden og kunnen overskrides, 
hvilket bringer eleven ind i ‘zonen for nærmeste udvikling’ og 
sætter gang i elevens S-E-R-processer. Sensibilitet svarer til øget 
opmærksomhed omkring egen viden og kunnen Eksplicitering 
svarer til tydeliggørelse af videns- og færdighedsproblemer. Og 
responsivitet svarer til at gøre noget ved det, f.eks. ved at opsøge 
ny viden hos læreren. 

Disse S-E-R-processer svarer til de r-i-a processer (reflection in 
action) Ulla Senger taler om i sin artikel andetsteds i nærværende 
værk. Disse processer er kernen i den undervisningsintegrerede 
evaluering, se fig. 4.

Der er imidlertid et led, der er en forudsætning for at S-E-R-proces-
serne kan få en hensigtigsmæssig retning, nemlig etablering af en 
faglig evaluerende dialog. Det er ikke nok at læreren fornemmer 
undervisningens styrker og svagheder og det er ikke nok at eleven 
fornemmer sine faglige styrker og svagheder. Der skal etableres 
en eksplicit evaluerende lærer-elevdialog om det faglige og det er 
inden for denne dialog at læreren og eleverne arbejder med S-E-
R-processerne. Det kan lyde banalt, men er helt grundlæggende 
for arbejdet. Både læreren og eleverne skal være bevidste om, at 
de indgår i en sådan dialog. Etableringen af dialogen er lærerens 
ansvar. Ved at iscenesætte den får den en rituel karakter, hvorved 
det tydeligt markeres, at der arbejdes med den sekundære arbejds-
proces. Der opereres med to forbundne dialogiske rum, 1) lærer-
elevssamtalen foran den sociale kreds og 2) den fælles dialog i den 
sociale kreds.

Den mest markante udvikling af den oprindelige ide er netop 
etableringen af den sociale kreds og hermed to adskilte, men for-
bundne dialog-rum. Koblingen mellem disse to rum består i at alle 
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deltagere ser og hører alt det der sker i det transparente dialog-rum 
1. I begge rum foregår der på én og samme tid en faglig dialog og 
en evaluerende dialog, (sensibilitet (S1 og S2), eksplicitering (E1 og 
E2) og responsibilitet (R1 og R2)). Læreren besidder 2 positioner, 
dels positionen som faglig dialog-partner til samtaleeleven (L1) og 
dels som dialogpartner til den sociale kreds (L2). Eleven besidder 
ligeledes 2 positioner, dels som samtaleelev (EP1) og dels som med-
lem af den sociale kreds (EP2). Modellen er forsøgt illustreret i fig. 
5 nedenfor.

Tanken om dialog-rum 2 opstod i første omgang i 1.htx, som jeg 
observerede i det første halve år af eksperimentet. Det skete formentlig 
fordi det lå i den oprindelige ide, at tilhørereleverne skulle være 
tavse og koncentreret lyttende, hvorfor læreren gerne ville have 
dem væk fra de net-opkoblede computere, de har som deres faste 
arbejdsplads i klasserummet. Det har sikkert også haft betydning, 
at der er tale om en lille klasse (13 elever), hvorfor det har virket 
overkommeligt at etablere en sociale kreds. Senere er den sociale kreds 
blevet indført i andre af de deltagende klasser, bl.a. i 3.a (23 elever), 
med de samme positive virkninger, selvom det her var forbundet 
med en del praktiske vanskeligheder.

Jeg kunne observere at den sociale kreds havde en enorm positiv 
virkning på hele processen. Dette blev bekræftet både af lærer- 
og elevudsagn. Dels skabte den en stor opmærksomhed på den 
5 minutters lærer-elevsamtale og dels benyttede både lærere og 
elever den sociale kreds til at fortsætte den faglige dialog som en 
fælles dialog. Jeg observerede meget fortættede og intense fælles 
faglige dialoger af 5 til 10 minutters varighed med mange indlæg, 
der virkede ægte interesserede i at udforske det faglige. Det gav mig 
associationer til de meget tilfredsstillende øjeblikke jeg fra tid til anden 
har oplevet i min egen undervisning, hvor elever pludselig viser en 
intens interesse for det faglige. I mine samtaler med lærerne kaldte jeg 
disse efterfølgende faglige samtaler i den sociale kreds for ‘de gyldne 
5 minutter’, fordi deres intensitet og faglige lødighed simpelthen 
imponerede mig. Det var som om der var tale om nogle helt andre 
elever og en helt anden lærer. Det var også bemærkelsesværdigt 
at disse efterfølgende dialoger var præget af en fortrolighed der 
gjorde, at eleverne turde stille de ‘dumme’ spørgsmål og så at sige 
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åbent stå ved deres faktiske faglige niveau, frem for at søge at skjule 
deres faglige uformåenhed. Jeg forestiller mig, at det dels skyldtes, at 

Fig. 4. Analytiske led i læreres og elevers arbejde med den sekundære arbejdsproces, S-E-R-
processer.

Sensibilitet (S) i forhold Eksplicitering (E) af Responsibilitet (R) i
til den primære      uklarheder i den           form af ændringer og
arbejdsproces      primære arbejds-           justeringer i den

proces           primære arbejdsproces 

den forudgående 5-minutterssamtale havde legitimeret det, at have 
faglige svagheder og mangler og dels at lærerens opmærksomhed 
på elevernes faglige mangler var skærpet. Legitimeringen skete 
fordi selv de dygtigste elever viste faglige svagheder og alle havde 
konstateret det. Lærernes skærpede opmærksomhed bekræftedes af 
flere udsagn, både i forskergruppen og i de individuelle interviews. 
Samtale-sessionerne blev de ofte overraskede over faglige mangler 
og huller i et fagligt stof, de antog for at være kendt af alle. Eleverne 
har givetvis også følt, at det ville være håbløst, at forsøge at skjule 
sine faglige svagheder og mangler i samtalesituationen. Endelig 
følelsen af at alle var i samme båd nok også medført en solidaritet 
blandt eleverne, som har givet den fornødne tryghed til at turde 
være åbne om faglige svagheder og mangler.

Eksperimentet tyder også på, at alene det at etablere de to dialogiske 
rum, med den rituelle formalisme det indebærer, styrker lærerens 
position som faglig autoritet og fremmer de dialogiske processer. 
Lærerens position kan tænkes at blive styrket, fordi en 5 minutter lang 
faglig dialog tydeliggør lærerens faglighed og professionalisme for 
eleverne. De dialogiske processer kan tænkes at blive styrket, i dialog-
rum 1, fordi den enkelte elev fastholdes i en 5 minutter lang faglig 
dialog, hvilket næsten aldrig forekommer i ordinær undervisning 
og i dialog-rum 2, fordi det frisætter tilhørerelevernes tilbageholdte 
dialogbidrag. Dialog-rum 2 har vist sig meget effektfuldt, sandsynlig-
vis fordi tilhørerelevernes tilbageholdte dialogbidrag er opbygget 
under den 5 minutter lange tvunget koncentrerede lytning, hvilket 
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giver rig lejlighed til at overveje det der bliver sagt. Hermed opbygges 
ifølge elevudsagn et indre pres, som udløses i dialog-rum 2. 

Fig. 4. Model for uv-integreret evaluering. 

sam le 1 ta
samtale 2

samtale  n

1. Dialog-rum 1        Lærer- (S1)    (E1)     (R1) Samtaleelev n 
            position (LP1) (EP1)

2. Kobling mellem
    dialogrum 1 og 2 

efterfølgende dialog 1 
efterfølgende dialog 2

efterfølgende dialog n

3. Dialog-rum 2         Lærer-      (S2)    (E2)     (R2)   Social kreds n 
            position (LP2)   (EP2) 

5.1. Hvorfor har den sociale kreds de observerede 
virkninger?

Jeg har ikke detaljeret undersøgt hvorfor den sociale kreds har 
de beskrevne virkninger, men jeg har naturligvis gjort mig nogle 
overvejelser herover. Eleverne sidder fysisk tæt sammen. De sidder 
ligeledes meget tæt på læreren og samtaleeleven. Det er ikke tilladt 
at medbringe nogen effekter, ikke engang en blyant og en notesblok. 
Det giver en intimitet, som fastholder og forpligter hver enkelt 
deltager på det der foregår. Der sluttes en ring og alle har deres 
fulde opmærksomhed rettet mod der foregår i centrum af ringen. 
Gruppen reagerer med markante sanktioner (irettesættende blikke), 
hvis nogen bryder ringen ved at tale eller foretage sig andre ting. Så 
forsøg herpå hører hurtigt op. Denne markante koncentration kan 
tænkes at blive styrket af solidaritet med samtaleeleven. Alle er klar 
over, at det er meget krævende, for den elev der er ‘på’ og alle ved, 
at det bliver deres tur. 

Men forklaringen ligger nok også i, at det der sker lige for øjnene 
og ørerne af eleverne er meget interessant og vedkommende for 
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dem. F.eks. træder lærerens faglighed tydeligt frem for dem, hvilken 
de måske har haft vanskeligt ved at få øje på før. Det gælder måske 
især i de humanistiske fag, hvor mange elever mener, at de kan 
snakke med og at den ene mening er lige så god som den anden. 
Her får de demonstreret forskellen på den faglige holdbarhed af 
lærernes og elevenes indlæg. Men der sker meget mere. Lærerens 
forventninger og forestillinger om elevens faglige forudsætninger 
fremgår af de spørgsmål læreren stiller og det fremgår derfor meget 
tydeligt, hvis lærerens forventninger og forestillinger er ude af trit 
med samtaleelevens faktiske forudsætninger. Læreren bliver i så fald 
nødt til at justere sine spørgsmål i forhold hertil. Det er det jeg har 
kaldt S-E-R-processerne ‘in action’, som er de egentlige evaluerende 
processer. Det betyder, at lærer og elever har en fælles viden om 
ubalance i forholdet mellem undervisningen og læreprocessen (se 
X i figur 2), som nødvendigvis må få nogle konsekvenser for den 
efterfølgende undervisning, i det mindste en diskussion af, at der 
er tale om forudsætninger som eleven må skaffe sig, men i praksis 
formentlig i form af, at læreren må lægge sin undervisning om, så 
den tager højde for den konstaterede mangel på forudsætninger. 
Der er så megen opmærksomhed på den konstaterede ubalance, at 
den ikke efterfølgende kan ignoreres.

Endnu et forhold gør sig gældende. Flere elever har nemlig udtrykt, 
at der faktisk sker mere i hovedet når man sidder i den sociale kreds 
og lytter på end når man er ‘på’ som samtaleelev. Man kan sige at det 
er tilhørerelevernes S-E-R-processer der er virksomme. Det bekræftes 
af en rundbordssamtale med nogle elever fra 3a.

TC: Hvordan er det at sidde i den sociale kreds? Hvordan har I 
det med at sidde i kredsen og skulle holde kæft og lytte?
E: Jamen jeg synes at – nu er jeg en af dem der ikke er så god til 
at holde sin kæft – men jeg synes faktisk, efter at jeg har vænnet 
mig til det, at det er egentlig fedt, fordi man bare tvinges til at 
sidde og tænke, tænke – tænk hvis jeg nu selv var i sådan en 
samtale. Det gør jeg i hvert fald, jeg ved ikke hvad I andre gør. 
Jeg synes det er fedt!
E: Jeg synes man har set at folk hører mere efter. De roder ikke 
efter alle mulige andre ting. Fordi man sidder så tæt på læreren, 
så man bliver nødt til at høre efter og … ja, man er li’som lidt 
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mere med. Før (før den sociale kreds blev indført/tc) så sad 
man bare og rodede ved et eller andet, så hørte man efter, så 
hørte man ikke efter. Så jeg synes man får mere ud af at sidde 
i den kreds der.
(flere indlæg med samme indhold)
TC: Hvad foregår der inde i jeres hoveder, når I sidder der og 
skal lytte?
E: Jeg sidder og tænker på hvad jeg vil svare hvis det var 
mig.
Flere i munden på hinanden: Det gør jeg også.
E: Jeg synes i starten det var generende, at man ikke kunne få 
lov at sige…
E: Ja, det er meget frustrerende når man sidder der, man vil 
bare gerne.
E: Jamen det synes jeg man vænner sig til. Jeg har vendt det til 
noget positivt.
E: Jeg lagde også mærke til, at der virkelig var nogen, der var 
ved at afbryde den samtale her, hvor de lige måtte få et puf i 
siden af sidemanden, fordi nu skal du altså lige tie stille.
E: Men jeg synes altså også det er nogle vildt gode diskussioner 
der er bagefter, for folk har siddet og tænkt så meget over det.

Sammenfattende forklarer både elever og lærere effekten af den soci-
ale kreds med, at der finder et samspil sted mellem gruppedynamiske 
processer og elevernes tankeprocesser. Dette samspil tilvejebringes 
ved en formalisering, en ritualisering og en iscenesættelse af den 
faglige dialog i de to dialog-rum, hvor der gælder nogle stramme 
regler.
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