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Evaluering og
dokumentation
Undervisningsdifferentiering - evaluering - enhedsskole – tre nøglebegreber, der hænger tæt sammen. Uden undervisningsdifferentiering ingen enhedsskole, uden evaluering ingen undervisningsdifferentiering, og dermed må man også sige uden evaluering ingen
enhedsskole.
I 2003 fik vi indført bindende trinmål, fra 2007 får vi nationale test,
præstationsstandarder og elevplaner.
Dette opleves af mange som noget,
der vil føre til øget specialundervisning og måske genindførelse af den
delte skole. Risikoen er der, men det
er ikke det, der har været hensigten,
faktisk tværtimod. Argumentationen
har været, at trinmål og test skal
tydeliggøre, hvis elever har behov for
en særlig indsats, der derefter ydes
gennem undervisningsdifferentiering,
herunder ved holddannelse eller særlig lærerstøtte – og i særlige tilfælde
specialundervisning. Endelig er indførelsen af nationale test og præstationsstandarder kun en lille del af
den større fokus på evalueringskulturen i dansk folkeskole – den ”værktøjskasse” der følger med bør fylde
mindst 95 % af lærernes overvejelser
og arbejde med evaluering, og det er
netop de ”blødere” sider af evaluering

og dokumentation, der er det centrale
for denne artikel. Artiklen gennemgår
en række facts om, hvad evaluering
og dokumentation er, og den sluttes
med nogle spørgsmål til overvejelse og
diskussion i lærerteamet.

Den danske skole
Der er et stort flertal for enhedsskolen
i Danmark, og vi adskiller os her fra
flere skolevæsener syd for den danske
grænse, hvor man f.eks. i Tyskland og
i Holland deler eleverne i ti års-alderen, ligesom man i mange lande, især
Frankrig, Belgien, Holland og Tyskland
lader mellem en tredjedel og halvdelen
af alle børn gå et eller flere klassetrin
om – en anden måde ikke at have en
enhedsskole på. Erfaringerne fra bl.a.
PISA-undersøgelserne demonstrerer i
den forbindelse, at enhedsskolen er en
fordel for alle, idet enhver elev vil beriges af at være i et stimulerende miljø,
og et vigtigt element i et stimulerende
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systematisk eller skiftligt, således at
skolemiljø er de udsagn, ideer og opgaman kunne sikre både progression og
veløsninger, der kommer netop fra de
overlevering fra den ene lærer til den
dygtige elever. Derfor bør såvel de dyganden. Logbøger og portefølger har
tige elever som de mindre dygtige elekun været relativt sparsomt anvendt.
vers vilkår styrkes – og vel at mærke
Testning har gennem mange år været
samtidig. En sådan målretning mod
anvendt af mange lærere, men sjældent
individuelle behov bør også inkludere
på en systematisk måde ved, at fx alle
motivation til fortsat uddannelse, hvor
lærere på alle skoler på bestemte klasvi i Danmark halter bagud. Endelig er
setrin har testet og har sammenlignet
det vigtigt, at de individuelle behov
Testningen
også udstrækkes til at
Derfor bør såvel de resultater.
har i meget høj grad
omfatte de to-sprogede, således som PISA- dygtige elever som været ”en privat sag”.
De bindende trinmål
resultater fra såvel de mindre dygtige
er et godt redskab at
Sverige som Canada
påpeger nødvendighe- elevers vilkår styrkes styre efter, og vejen frem
den af.
– og vel at mærke inden for de to-års intervaller, målene dækker,
PISA viser, at vi
samtidig.
er stadig op til lærerne.
i Danmark har proIkke alle elever kan nødvendigvis forblemer med de mindre dygtige, som
ventes at nå målene, dertil er de naturudgør en større andel end i de andre
lige forskelle for store. Men hvis en
nordiske lande, samtidig med at vi har
elev - og i særdeleshed mange elever
det problem, at mange af de dygtigste
– ikke når målene, er det god grund til,
keder sig. Den eneste løsning på det
at lærerne spørger sig selv om hvorfor,
er, at såvel de svageste som de dygtigvel at mærke ikke med baggrund i
ste – inden for fællesskabets rammer
elevens øjeblikkelige præstation, men
– får udfordringer, som passer til deres
med et blik på alle de tre elementer,
niveau, og det gøres ikke uden dels en
der indgår i Tylers klassiske trekant
større faglighed (linjefag hos lærerne)
vist senere i denne artikel. Man skal
og dels en mere individuelt tilpasset
altså både se på de mål, der er sat for
undervisning, gerne på mindre hold.
eleven, på den undervisning, eleven
Allervigtigst er imidlertid, at der
har modtaget og på den progression,
sker en løbende intern og individuel
der er sket i elevens resultater. Meget
evaluering af elevernes progression,
tyder på, som nævnt nedenfor, at
og her har vi tydeligt været alt for
netop det er en meget vigtig ingredidårlige i Danmark. Vi har haft en alt
ens i den finske skole. I Danmark har
for svag evalueringskultur. Evaluering
kommuner, skoler og lærere kunnet
har hyppigt blot været noget, der
styre efter CKF’erne, de vejledende
sker løbende ”oppe i lærerens hoved”
faghæfter og eventuelle kommunale
eller under tilbagemelding på elevlæseplaner, men disse dokumenter har,
opgaver. Evaluering har i Danmark
som evalueringen af F2000 projektet
meget sjældent omfattet noget, der var
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viste, været noget, der ikke forelå i
mange af landet kommuner, og som
under alle omstændigheder oftest var
noget fjernt for læreren ”på gulvet”.
Et hovedtræk ved finsk skole – set
i forhold til dansk skole – er, at man
meget bevidst satser på en elevcentreret og strategiorienteret undervisning
med en høj grad af individuel rådgivning og vejledning. Ud over at ca. 20 %
af undervisningstiden ikke er ”skemalagt”, men at eleverne selv skal være
deres læringsaktiviteter (der kan være
ekstra læsning, matematik, kurser i
IT, fremmedsprog, idræt, billedkunst,
musik eller drama), lægges stor vægt
på, at elevernes individuelle progression følges. Det sker dels ved testning,
men først og fremmest ved ”bløde”
vurderinger af elevernes situation og
fremgang samt elevernes projekter
og portefølger. Interessant er det i
den forbindelse, at eleverne i Finland
ikke kontrolleres ved nationale test,
eksaminer eller prøver hverken under
eller ved slutningen af det undervisningspligtige forløb. Tværtimod er
fastlæggelsen af undervisningsmål og
-metoder i høj grad delegeret til den
enkelte kommune, den enkelte skole
og den enkelte lærer, og lærerne prioriterer denne planlægning meget højt,
hvad der igen spiller sammen med de
individuelle mål nævnt ovenfor.
Bindende trinmål, planlægning,
undervisningsdifferentiering, evaluering og dokumentation – det er altså
noget, vi må prioritere højt fremover.
Vi må også erfare os frem til, hvorledes
man kan lave elevplaner uden at det
æder mere tid end højst nødvendigt.
Og så kan de nationale test og præ-

stationsprofiler været noget, som med
to-års mellemrum kan give informationer til at sætte den øvrige evaluering
og dokumentation i et perspektiv i
forhold til en dansk standard.

Begrebsafklaring
Det har vist sig, at der er en vis
usikkerhed om begreberne bedømmelse, vurdering,
Tværtimod er fastmåling, testning og
evaluering, idet de læggelsen af undertit anvendes i flæng visningsmål og
eller med overlap.
Det må imidlertid for -metoder i høj grad
at kunne anvendes i delegeret til den
den daglige pædagoenkelte kommune,
giske praksis understreges, at der er den enkelte skole
forskelle så vel som og den enkelte
overlap, og det er
lærer.
væsentligt at bruge
de rette begreber til den rette tid og
til det rette formål.
Test er den mest snævre term. Den
betegner et “instrument” eller en systematisk procedure for at måle en bestemt
egenskab eller adfærd, og testen relaterer sig til en standard for, hvor godt en
bestemt befolkningsgruppe klarer sig.
Test kan være af simpel type, hvor fx
antal læste ord pr. minut tælles, eller
de kan være mere sammensatte, idet
en række parametre indgår, som fx i
de gængse intelligenstest. De kan også
indrettes, så der skal besvares med åbne
essayprægede svar, som derefter vurderes efter nøjere specificerede kriterier.
Test svarer på spørgsmålet: “Hvor godt
klarer eleven sig i forhold til gennemsnittet af alle andre?”
15

Specialpædagogik 3· 2006

Måling er en term, som gælder en
lidt bredere form end testning. Ved
måling inden for pædagogik og psykologi forstås den proces, at man
opnår en numerisk beskrivelse af den
grad, et individ besidder et bestemt
karakteristikum. Der er her tale om et
“blødt” målingsbegreb, Egentlig måling
forudsætter et 0-punkt og en enhed.
Forskellen fra testning består i, at
resultaterne ikke sættes i relation til
en norm for, hvor godt en bestemt
befolkningsgruppe klarer sig. I stedet
måles eleven i forhold til egne tidligere
præstationer eller til resten af klassens præstationer. Måling svarer på
spørgsmålet: “Hvor meget kan eleven i
forhold til et mål?”
Vurdering (på engelsk bruges begrebet
assessment) er en term, som er endnu
bredere end måling, idet den omfatter

Figur 1.
Grafisk
illustration af
relationen
mellem
begreberne
tests, måling,
vurdering og
evaluering.
Det ses, at
der er et vist
overlap, men at
der samtidig er
store forskelle.
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et bredere sortiment af vurderingsmetoder. Vurdering går på hele processen
med at samle, analysere og fortolke informationer som skal bestemme, i hvilken grad personer opnår de
intenderede mål. Vurdering svarer på
spørgsmålet: “Hvordan klarer eleven
sig totalt set på et område?”
Evaluering er den bredest tænkelige
term, som rummer den systematiske
proces med at indsamle, analysere og
fortolke information for at bestemme,
i hvilken udstrækning systemer opnår
de intenderede formål: Evaluering svarer på spørgsmålet: “Hvordan virker
systemet?
Relationerne mellem de fire termer er
vist grafisk i nedenstående figur. Det
ses her, at testning er en del af målinger, nemlig den type, hvor der relate-
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Figur 2.
Grafisk
illustration af
relationen
mellem læseplan, undervisning og
elevresultater.
Det ses, at der
er relationer
mellem alle tre
elementer – alle
skal altså tages
i betragtning.

res til en bestemt standard. Testninger
og målinger udgør også dele af både
vurderinger og evaluering. Vurderinger
er en del af det, der kræves ved evaluering, som er den mest omfattende
proces.
Efter at have defineret begreberne
skal der ses på, hvilken betydning
evaluering har. Allerede i 1949 pegede
Tyler på, at evaluering ikke bør ses
som en ensidig proces, der blot har til
formål at bedømme en elevs resultat.
Evaluering er et led i en proces, som
omfatter såvel elevresultater, læseplan
som læringssituation, og processen er
vel at mærke gensidig de tre elementer imellem. Dette illustreres i figur 2
ovenfor.
Principperne betyder, at elevresultater
bør sættes i relation til såvel læseplanen som elevens læringssituation - og

omvendt. Et evalueringsresultat angår
derfor ikke blot eleven, men også læseplanen, læringssituationen - og undervisningen. Man kan altså ikke blot
sige, at det er ærgerligt, at en elev ikke
kan mere og så lukke diskussionen der.
Tilsvarende kan man ikke blot sige, at
det er beklageligt, at de danske elever
ikke læser bedre, og så lukke debatten
der. I stedet må man spørge, om de
dårlige danske resultater, hvis de ikke
alene skyldes karakteren af testene,
og det er næppe sandsynligt, har baggrund i læseplanerne - eller manglen
på centralt definerede læseplaner eller om de skyldes særlige læringssituationer, danske elever er sat i.

Forskellige traditioner
I øvrigt skal man være opmærksom på,
at evaluering, der i de internationale
sammenligninger kommer til at fremstå meget kvantitativt og mekanistisk,
17
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Rekonstruktionisme, der giver anledning til en målorienteret læseplan, hvor
indholdet sættes op efter en analyse
af elevens objektive behov. Indholdet
ordnes fra dele til globale helheder, og
mestring af forudbestemte kriterier er
vigtig. Efter denne tradition vil man
undervisningsdifferentiere i stedet for
at differentiere eleverne. Vurderering
vil oftest være relateret til et individuelt fastsat kriterium.

til en procesorienteret læseplan, som
er konstrueret således, at den - til en
vis grad - lader elever indgå i forhandlinger om mål, indhold og metoder.
Læringen er oplevelsesorienteret, og
der er en accept af, at elever vil influere på, hvad der læres. Efter denne tradition er der differentieret maksimalt
i en inklusiv skole (skolen for alle),
hvor størstedelen af al specialundervisningsstøtte gives ved, at specialundervisningslærerne er konsulenter
for faglærerne. Vurdering er orienteret
mod processen, og produktet fastsættes i en dialog med eleverne.
Som nævnt bør de tre retninger
betragtes som komplementære, som
noget der hver for sig betragtes som
yderpunkter i en nutidig skolehverdag.
Det vil være enøjet og helt ude af trit
med folkeskoleloven, hvis man udelukkende benytter principperne i den
klassiske humanisme. Samtidig vil det
være en alvorlig begrænsning for et
skolesystem i en tid med stigende globalt samarbejde, hvor der stilles krav
om kommunikation mellem landene og
en ganske en mobil arbejdsstyrke, hvis
man ikke foretager testning og måling
i relation til internationalt fastslåede
standarder. Disse resultater vil, når der
sammenholdes med forskelle i læseplaner og læringssituationer, kunne
bruges til justeringer og forbedringer
- med henblik på at opnå øget kvalitet.
Det vil også være enøjet - uden for frie
skoler, der har dette som pædagogisk
mål - udelukkende at benytte principperne i rekonstruktionisme eller
progressivisme.

Progressivisme, der giver anledning

Kvantitative og kvalitative

som nævnt ved ovenstående definition
også indeholder blødere elementer. I
den internationale litteratur om læseplanstænkning og evaluering finder
man tre skoler eller
Den øgede fokus traditioner, som er
på evalueringskultur udviklet i forskellige
er ikke så nyt, som tidsaldre, men som
set med nutidens
man ofte kan tro af øjne bør betragtes
debatten. som komplementære
- som nogle der supplerer hinanden. De tre er i kronologisk orden:
Klassisk humanisme, der giver anledning til en indholdsdomineret læseplan, hvor fag analyseres i elementer
og kundskaber, som ordnes sekventielt
fra det simple til det komplicerede.
Efter denne tradition vil man søge en
elevdifferentiering i boglige og ikkeboglige klasser fra et tidligere eller
senere tidspunkt i skoleforløbet, ligesom man vil operere med oprykningsprøver fra et klassetrin til det næste.
Vurdering vil oftest være relateret til
en norm eller standard.

18
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løbende evalueringer
Den øgede fokus på evalueringskultur
er ikke så nyt, som man ofte kan
tro af debatten. Såvel i “Kvalitet der
kan ses” fra november 1997 som i
det efterfølgende “Statusmateriale til
brug for kommuner og skoler” i F2000
fra efteråret 1998 blev der lagt op
til såvel kvantitative som kvalitative
evalueringer, hvor stort set alle facetter af skolens virksomhed inddrages.
Dette kan illustreres ved at se på to af
fokuspunkterne.
Hvis man ser på fokuspunkt 1, Kvalitet
og udvikling - forventninger og resultater, lød støttespørgsmålene:
1. Er der udformet kommunale målsætninger, udarbejdet planer og
fastlagt evalueringsmetoder?
2. Foregår der i kommunen en dialog, koordinering og opsamling af
arbejdet med mål og evaluering?
3. Indgår undervisningen som en
væsentlig del af den enkelte skoles
arbejde med mål og evaluering?
4. Foretager kommunen en systematisk erfaringsopsamling og evaluering, som kan danne grundlag
for den videre kvalitetsudvikling
af den fælles folkeskole?
Ser man på fokuspunkt 3, Kundskaber
og færdigheder, lød støttespørgsmålene:
1. Er der fastsat mål for undervisningen både generelt i kommunen og
på den enkelte skole?
2. Bliver der foretaget en evaluering
af, om udbyttet svarer til de fastsatte mål?
3. Tager skolens ledelse initiativer,

der konkretiserer arbejdet med at
udmønte formål, centrale kundskabs- og færdighedsområder
samt læseplaner og vejledninger?
4. Foregår der en løbende udvikling,
formidling og forankring af gode
undervisningsmetoder?
5. Er der i kommunen opsamlet erfaringer, der nationalt kan bruges i
arbejdet med at analysere, om de
centrale kundskabs- og færdighedsområder skal præciseres?
6. Er der iværksat en tidlig målrettet indsats over for elever med
vanskeligheder?
Der blev lagt op til, at der skulle
gøres status og startes en løbende
evaluering med det formål at opnå en
udvikling frem mod de ganske høje
mål, Folkeskoleloven af 1993 stiller for
skolen som helhed - og for arbejdet
med den enkelte elev.
Der skulle for skolens udvikling opstilles målsætninger, der skulle opstilles
kriterier og udarbejdes indikatorer,
hvortil der skulle skabes et verifikationsgrundlag. Kort sagt, der skulle
dokumentation til. Evalueringen af
F2000 programmet viste imidlertid, at
der ikke var sket særligt meget, og i
Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af folkeskolens evalueringskultur i
2004 viste det sig også, at der var store
mangler. Et OECD-review fra samme år
pegede også på behovet for evaluering,
dokumentation og fokusering på såvel
svage som stærke elevers behov.
Hvad de individuelle elever angår,
stiller Folkeskolelovens § 18, stk. 1
store krav: “Undervisningens tilret19
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telæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder,
undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskoleformål og varieres, så den svarer til
den enkelte elevs behov og forudsætninger”. Vagn Rabøl Hansen og Ole
Robenhagen har i en publikation fra
Danmarks Pædagogiske Institut i 1994
defineret, hvori den nævnte undervisningsdifferentiering består: “Et prinI progressive cip for undervisning,
der bygger på sampædagogiske arbejde. Her indgår
kredse var man, elevernes forskelsom Rådets store lige forudsætninger,
potentialer, behov og
flertal, for intern motiver med henblik
evaluering, der har på at nå såvel indidisse karakteristika. viduelle som fælles
mål.” Hvis dette skal
lykkes, stilles krav om løbende intern
evaluering af hver enkelt elev, og da
lærere skal arbejde sammen i team, må
evalueringen konkretiseres i en form,
så den er gensidigt tilgængelig. Igen
er der krav om en form for dokumentation.

Dokumentation
Tilbageblik: Går man blot 35-40 år
tilbage i tiden, manglede der ikke
dokumentation med hensyn til elevernes standpunkter. Det var almindeligt,
at lærere efter at have hørt elever
eller rettet skriftlige opgaver førte en
karakter for præstationen ind i deres
til formålet udarbejdede kalender, og
disse karakterer blev så ved karaktergivningsterminerne omregnet til gennemsnitsværdier for eleven, ført ind
i klasseprotokollen og videre over i
20

elevernes karakterbøger. På den måde
holdt lærerne øje med progressionen,
og på den måde blev der givet feedback til elevernes og deres forældre.
Det var primært et kontrolsystem, der
kun fulgte den nederste linje i Tylers
trekant i figur 2, og dette endda kun i
den ene retning.
Op igennem 1960’erne og især
1970’erne blev systemet forladt til
fordel for mere uformelle former for
evaluering. Den kvantitative karaktergivning trådte i baggrunden for
verbale udtalelser, som blev søgt holdt
i positive vendinger. Der blev ikke
længere i samme grad gjort notater
efter hver præstation - lagringen af
viden beroede nu i høj grad i lærerens
hukommelse.
I efteråret 1976 bad daværende
undervisningsminister Ritt Bjerregaard
Uddannelsesrådet for Grundskolen om
at overveje problemerne vedrørende
evaluering af elevernes arbejde i skolen
og tage initiativ til forbedring af den
interne evaluering. Betænkningen fra
Rådet kom i 1980, og den lagde vægt
på intern evaluering i samspil mellem
elever og lærere. Der var forslag om
at afskaffe 13-skalaen og erstatte den
med en vurdering på en 5-trins skala
- dog med en enkelt mindretalsudtalelse imod. Forslaget kom dog ikke
gennem Folketinget, som havde flertal
for bevarelse af 13-skalaen – der i 2006
erstattes med 12-skalaen.
Også i dag er det imidlertid interessant at se den debat, der i 1980’erne
var om evaluering. I progressive pædagogiske kredse var man, som Rådets
store flertal, for intern evaluering, der
har disse karakteristika:

Specialpædagogik 3 · 2006

• U
 dføres i åbenhed
• Udføres i et samarbejde med elever
og ofte med forældre, lærerkolleger
og andre
• Dækker ikke blot de lettest gennemførlige vurderinger af undervisningsprocessen

eller den kan være kvalitativ. I praksis
kan – og bør – begge former med stor
fordel anvendes samtidigt.

Kvantitativ dokumentation
Den traditionelle karaktergivning er
kvantitativ og forholder sig til en
specificeret skala, som på 13-skalaen
har 10 trin. At vurdere på en så diffeDet er positive elementer, som stadig er
rentieret skala har videnskabeligt vist
vigtige, ikke mindst i forbindelse med
sig at være svært. De fleste bedømmere
undervisningsdifferentiering. Men det
vil søge at koncentrere sig om et færre
skal ikke blot være noget, som beror
antal trin, 5 eller maksimalt 7, mens
i den enkelte lærers hukommelse, det
særligt trænede kan dække 9 trin.
må dokumenteres.
Megen af den kritik, der har været
I sine uddannelsespolitiske overaf karaktergivning, har
vejelser efteråret 1985
At vurdere på en da også vedrørt vanskenævnte (også daværenlighederne med skalens
de) undervisningsmiså differentieret
objektivitet, når fornister Bertel Haarder,
skala har
skellige bedømmere skal
at der var strid om
videnskabeligt
bedømme samme præevalueringsformerne.
station.
Han sagde, at alle er
vist sig at være
Enhver karaktergivenige om, at der skal
svært.
ning efter enhver karakkunne evalueres. Hvis
terskala vil rumme problemer, men det
der ikke bidrages til den proces, lades
er det bedste middel, der rådes over,
lærere, børn og forældre i stikken. Han
når et produkt af et undervisningskaldte derpå på nytænkning. Det var i
forløb skal kvantificeres, og 13-skaden forbindelse særligt de afsluttende
laen har på grund af sin opdeling og
prøveformer, der blev tænkt på. Det
detaljerede operationalisering overleer dog interessant, at den udvikling,
vet tidligere skalaers skridning mod
der blev sat i gang, er den, som senere
den positive ende – der ved skalaens
har ført til kvalitetstænkningen, der
forgænger, 15-skalaen – betød, at de
er langt mere i overensstemmelse med
fleste lærere opererede med små og
Tylers trekant, og som fordrer en meget
store pile opad eller nedad.
mere nuanceret og varieret evaluering
I forbindelse med en brug af kvantiog dokumentering end den, Bertel
ficering, som “Statusmateriale til brug
Haarder tænkte på i 1985. Det er så
i øvrigt det, der gerne skulle blive til
for kommuner og skoler” i F2000
virkelighed efter ændringerne i 2006.
projektet, betyder de videnskabelige
problemer med objektivt at kunne
Hvorledes dokumenteres?
placere en vurdering ikke, at brugen
er værdi- eller meningsløs, tværtimod.
Dokumentation kan være kvantitativ
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deret, og som jeg skal komme ind på
Hvis en skoles lærere fx på spørgsmåsenere i afsnittet.
let: “Samarbejder lærerne om undervisningens tilrettelæggelse med udgangsKvalitativ dokumentation
punkt i den enkelte elevs behov og
Kvalitativ dokumentation kan være
forudsætninger?” fordeler sig over det
redegørelser for noget, man ikke kan
meste af skalaen, er der et glimrende
eller finder formålstjenligt at dokuudgangspunkt for en dialog:
mentere med tal, eller
• Hvem mener, at det
endnu ikke er sket, Alt, hvad der skrives det kan være supplerenog hvem mener i høj ned eller på anden de redegørelser for en
kvantitativ dokumentagrad?
• Hvad er grunden til, måde opbevares til tion.
Alt, hvad der skrives
at man mener dette, andres information,
eller på anden måde
og hvad er grunden
fx videooptagelser ned
opbevares til andres
til, at der er så foraf undervisning,
information, fx videoskellige opfattelser.
optagelser af under• Dækker det over, at
kan betragtes
visning, kan betragtes
der er nogen, som
som kvalitativ
som kvalitativ dokusamarbejder, mens
mentation. Dette kan
andre ikke gør?
dokumentation.
gå lige fra anekdotiske
• Dækker det over, at
beskrivelser af hændelsesforløb over
nogen gerne vil samarbejde, mens
videooptagelser af et antal undervisandre ikke vil?
ningstimer til specifikke redegørelser
for, i hvilken grad et kriterium er
Det kan blive en frugtbar dialog, som
opnået. Dokumentationen kan nedfælkan føre til udvikling og intensiveret
des/optages, når der føles behov dersamarbejde. Fordelen ved kvantifikafor, og det kan gøres med regelmæssige
tionen er, at forskelle træder krystalintervaller. I praksis må det tilrådes, at
klart frem – der bliver et objektivt
man sigter efter både specificitet og
grundlag for en diskussion, og så har
systematik.
det mindre betydning, at brugen af
Megen registrering har, som nævnt,
skalaen ikke videnskabeligt set er sikfokuseret på slutprodukter af elevers
ker, og kommentarer sat i margin kan
arbejde, mens undervisningen eller for
være af stor kvalitativ værdi – mere om
den sags skyld læringsprocesserne hos
dette nedenfor.
eleverne sjældnere er blevet registreNår det drejer sig om test, er det
ret. Der er meget lidt undervisningsnaturligvis vigtigt, at sikkerheden ved
planlægning, der foretages ud fra indbrug af kvantitative skalaer er optisigt i læreprocessen. Man beskæftiger
meret. Dette gøres naturligvis ved de
meget med indhold og didaktik, men
test, som indgår i de internationale
mindre med realiseringsbetingelserne.
undersøgelser, og det stiller store krav
En enkel og givende form, når man
til definitionen af det, som søges vur22
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vil interessere sig for undervisningen
og læringen, er videooptagelser af
undervisning. Det har klasseobservationens karakter, men man behøver
ikke at have eksterne observatører i
klassen, og det er en stor fordel, at
man kan “spole tilbage” og se sekvenser en gang til. Et lærerteam kan fx
blive enige om, at man vil optage al
undervisningen i en klasse hver eneste
time i én uge eller to uger. Båndene
registreres med angivelse af time - og
klassens skema vil give øvrige fornødne
oplysninger. Et lærerteam kan derefter
ved lodtrækning udvælge en time,
hvor hver af klassens tre lærere underviser for derefter at se den sammen og
diskutere undervisningen og elevernes
læring. Man kan undersøge, hvorledes
læreren bruger forskellige arbejdsformer, man kan undersøge, i hvilken
grad eleverne møder udfordringer, som
er tilpasset deres forudsætninger og
potentialer - eller sagt på anden måde
- kravet om differentiering af undervisningen. Det vil erfaringsmæsigt ikke
sjældent kunne ses, at en del elever
med stor tålmodighed venter på, at de
bliver set eller hørt, mens andre med
stor dygtighed uafladeligt påkalder sig
lærerens opmærksomhed - gæt på hvilket køn de to grupper typisk tilhører!
En særlig form for kvalitativ dokumentation er det, der kaldes pædagogisk benchmarking. Begrebet benchmarking bruges mest i forbindelse med
kvantitative opgørelser af ressourceforbrug kontra resultater - som det
typisk sker i internationale sammenligninger; men med betegnelsen pædagogisk benchmarking refereres til, at
lærere på skoler beskriver god pæda-

gogisk praksis med henblik på, at man
skolerne imellem kan sammenligne og
spejle denne praksis. Dette giver for
det første anledning til, at lærerne på
en skole reflekterer og forholder sig til
egne erfaringer, for det andet mulighed
for, at andre kan lære af erfaringerne.
Der bliver tale om en læringsproces
især for interne, men også for eksterne
aktører.
Faserne i læringsprocessen i pædagogisk benchmarking er:
1. Hver skole udarbejder en vision,
der bygger på et fælles værdigrundlag
2. Analyse af skolens nuværende
situation
3. Lærernes egne erfaringer og
viden om andre læreres erfaringer. Præsentation af den bedste
undervisningspraksis
4. Reflektion og idéudvikling på den
enkelte skole
5. Handling – udarbejdelse af løsninger, afprøvning og tilpasning
af nye ideer til undervisningsforløb
Resultatet er, at der sker en synliggørelse af koblingen mellem kvalitetsmål, evaluering, lærerprofessionalisme
og ledelse på skolerne.
Systematisk dokumentation
Der er ovenfor argumenteret for, at der
også anvendes systematisk indsamling
af dokumentation. Denne argumentation gælder, hvad enten der indsamles
kvantitativ eller kvalitativ dokumentation. Det skyldes, at dokumentation,
som indsamles uden en form for regelmæssighed, vil være ideosynkratisk,
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dvs. vil rette sig efter, hvad indsamleren har særligt øje for, og den vil give
et usystematisk billede af den faktiske
situation. Lærere, som klager over
urolige elever, vil således ofte opleve
forekomsten af uro af større omfang,
end den viser sig at være ved systematiske klasserumsobservationer, idet
de ikke lægger mærke til, når eleverne
følger de almindelige normer i klassen. Det gælder også, at vurdering af
elevers læring, fagligt som socialt, bør
vurderes med regelmæssige mellemrum
for at følge udviklingen, der ikke sjældent forløber i trin, hvis baggrund man
derefter kan analysere.
Man kan eksempelvis tage udgangspunkt i F2000 materialet, hvor man
vælger nogle centrale områder for egen
skole/klasse. Derefter kan gennemføres nogle simple kvantitative registreringer og suppleres med kvalitative
oplysninger. Efterfølgende kan man gå
i gang med at bruge det kvalitetsudviklingsværktøj, Undervisningsministeriet
har udlagt på nettet, og derefter diskutere med kolleger i lærerteamet,
hvad målene skal være - mål udtænkt
i fællesskab er (mindst) tifold mere
motiverende (og væsentlige) end de,
man selv har udtænkt. Det behøver
ikke nødvendigvis at vises til hverken eleverne, forældrene, skolelederen,
skolebestyrelsen, skoleforvaltningen,
ministeriet eller offentligheden. Måske
er det værd at vise, og så kan man
gøre det; elever, forældre, skoleledelse
og lokalavisen vil være lydhør. Måske
skal det bare være et internt arbejdsredskab, der bruges til at gøre tingene
bedre (endnu bedre). Det afgør man
kollegialt.
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Som nævnt fordrer undervisningsdifferentiering, som præciseret i folkeskolelovens § 18, at der foretages en
løbende evaluering. Det vil være umuligt at gennemføre en undervisning,
som “i alle fag lever op til folkeskoleformål og varieres, så den svarer til den
enkelte elevs behov og forudsætninger”, hvis man ikke nøjagtigt ved, hvor
langt eleven er nået i forhold til sine
forudsætninger og potentialer. Dette
gælder i særlig grad elever med særlige
behov (det nye ord for specialundervisningens elever). Med andre ord - der
er ingen vej udenom, det gælder både
for de svageste, for de dygtigste og
for dem i midten. Der skal planlægges
og evalueres og dokumenteres! (Med
hensyn til de dygtigste har Danmark
i øvrigt indtil for nylig oftest ment,
at dem behøvede man ikke tænke på,
de skulle nok klare sig selv. Der er
imidlertid nyttig ændring på vej på
dette felt med væsentlige holdningsændringer.
Der er også krav om elevplaner – selv
om der ikke er krav om disses udformning og omfang. Her må man til at
prøve sig frem. Der er hjælp at hente i
Undervisningsministeriets Temahefte
16, “Skolen og specialundervisning om at lave individuelle undervisningsplaner”. Blot skal man tænke på, at et
for ambitiøst projekt vil fjerne tid fra
undervisningen og forberedelsen, så et
godt råd er at starte beskedent, mens
man opbygger erfaring. I den forbindelse må man også overveje, i hvilken
grad IT kan være en hjælp i arbejdet
med elevplaner.
n

