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Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og  

generelle udbytte af undervisningen 

Formålet med kapitlet er at evaluere skolens arbejde med hvordan og på hvilket grundlag skolen 

systematisk vurderer elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.  

Kapitlet handler om: Hvordan iagttager skolen elevernes standpunkt og udbytte? Hvordan 

viderebringes iagttagelserne til elever og forældre? Hvordan videndeles iagttagelserne lærerne 

imellem? Og er standpunktet overhovedet godt nok? 

Et ad-hoc-udvalg bestående af lærer Signe Danielsen, lærer Lasse Søfeldt Løkken, afdelingsleder 

for specialundervisning Pia Mosebo og pædagogisk leder Rikke Holst Vigilius har planlagt, 

iværksat og samlet op på evalueringen af kapitel 2.  

Behandlingen af kapitlet falder i otte dele. Herunder kan overskrifterne for de enkelte kapitler ses 

samt, hvordan udvalget har at valgt at selvevaluere. Behandlingen indledes med en opfølgning på 

målene fra sidste omgang af selvevaluering (2012 – 2015) og afsluttes med en opsamlende 

kvalitetsevaluering af skolens arbejde med elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af 

undervisningen: 

1. Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering (s. 3)                                           

Udvalget har samlet op på disse. 

 

2. Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle 

udbytte af undervisningen (s. 4) 

Afdelingsleder for specialundervisning Pia Mosebo og pædagogisk leder Rikke Holst 

Vigilius har opdateret og evalueret planen for Helsinge Realskoles evalueringsmetoder til 

systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af 

undervisningen  

 

3. Inddragelse af eleverne i evalueringen (s. 6) 

Alle skolens lærere har skriftligt svaret på et spørgsmål herom, som udvalget har 

formuleret. Udvalget har samlet op på besvarelserne og evalueret skolens indsats. 

 

4. Inddragelse af forældrene i evalueringen (s. 8) 

Alle skolens lærere har skriftligt svaret på et spørgsmål herom, som udvalget har 

formuleret. Udvalget har samlet op på besvarelserne og evalueret skolens indsats. 
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5. Samarbejdet mellem lærerne og videndeling (s. 9) 

Alle skolens lærere har skriftligt svaret på et spørgsmål herom, som udvalget har 

formuleret. Udvalget har samlet op på besvarelserne og evalueret skolens indsats. 

 

6. Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af 

undervisningen (s. 10) 

Udvalget har gennemgået skolens eksisterende procedurer og evalueret disse.  

 

7. Vurdering af elevernes faglige standpunkt generelt – og specifikt i fagene dansk, matematik 

og engelsk (s. 11) 

Afdelingsleder for specialundervisning Pia Mosebo og pædagogisk leder Rikke Holst 

Vigilius har set på, hvordan afgangskaraktererne for 9. årgang gennem de sidste fem år 

ligger i forhold til landsgennemsnittet og efterfølgende vurderet iagttagelserne. 

 

8. Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med elevernes faglige standpunkt og 

generelle udbytte af undervisningen samt nye mål og handleplaner (s. 13) 
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1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  

Mål: Mere tid til samarbejde.  

Opfølgning: Ud over de skemasatte teammøder i årsplanen har lærerne mulighed for at indkalde 

hinanden til ekstra teammøder, hvis der er et behov. Det er forskelligt, hvor meget det sker. Denne 

mulighed skal på ny italesættes til pædagogiske møder.  

Mål: Fagudvalgene gør ved nogle af møderne plads til fagligt samarbejde på årgangen med henblik 

på elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. 

Opfølgning: Ud fra referaterne fra fagudvalgsmøderne kan vi se, at dette faglige samarbejde får 

plads på møderne. Udvalget mener, det fortsat er vigtigt at fokusere her, derfor opsætter vi et nyt 

mål omkring det samme indhold: 

Målsætning frem til næste evaluering: 

Lærerne samarbejder i fagudvalgene om, hvordan de kan inspirere hinanden til at løfte den lavest 

præsterende, den midterste og den højst præsenterende gruppe i klasserne. 

(Alle elever arbejder med samme overordnede mål, men alt efter niveau, potentiale og muligheder 

vil de opfylde det i forskellig grad). 

Handleplan: 

Fagudvalgsformanden udarbejder et oplæg og spørgsmål at arbejde med, hvorefter lærerne på 

fagudvalgsmøder skal forholde sig til hver gruppes udfordringer. Målet er, at lærerne skal gå fra 

mødet med nye ideer, der kan løfte alle tre elevgrupper.  
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2) Evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af elevernes faglige 

standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 

Den opdaterede beskrivelse af Helsinge Realskoles evalueringsmetoder til systematisk iagttagelse af 

elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen ser sådan ud: 

 Klassegennemgang, her mødes en del af klassens lærere med den aktuelle afdelingsleder 

og evt. afdelingslederen for specialundervisning, én gang om året og gennemgår, hvordan 

det fagligt og socialt går alle klassens elever enkeltvis.  

 

 Herudover mødes klassens team mindst to gange om året og evaluerer, hvordan det 

 fagligt og socialt går med klassens elever og iværksætter tiltag for de elever, der har 

 behov for det.  

 

 Individuelle elevsamtaler mindst én gang om året, hvor både det faglige og trivslen 

drøftes. 

 

 Løbende evaluering – den enkelte lærer evaluerer løbende elevernes udbytte af 

undervisningen vha. fx elevernes deltagelse i klassesamtaler, fremlæggelser test, prøver, 

FSA-materialer. 

 

 Lærerne opstiller læringsmål og angiver evalueringstiltag i årsplanerne.  

 

 Standardiserede læseprøver, staveprøver og matematikprøver på 0. – 6. årgang. 

Evaluering på resultat af prøverne i dansk foretages af skolens læsevejledere, der har en 

individuel samtale med de respektive dansklærere. Her opstilles handleplan for klassen 

og/eller for individuelle elever.  

Der bliver desuden fulgt op på resultatet af prøverne ved elevsamtaler på 5. og 6. årgang.  

 

 Nationale test – Helsinge Realskole følger det nationale testprogram.  

  

 Disse test er et pædagogisk værktøj til lærerens evaluering og planlægning. Hvis 

 elevens resultat er klart under middel vurderer faglæreren og afdelingslederen for 

 specialundervisning hvilke tiltag, der skal sættes i værk. Hvis elevens resultat er over 

 middel, vurderer faglæreren om eleven bliver tilstrækkeligt udfordret.  

 

 Vidnesbyrd tre gange årligt fra slutningen af 3. klasse til og med 6. klasse. Her får eleverne 

vidnesbyrd for deres standpunkt og arbejdsindsats i alle fagene.  



Selvevaluering på Helsinge Realskole (2015 – 2018):  

Kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og  

generelle udbytte af undervisningen 

 
 

5 
 

 

Standpunktet bliver bedømt med ”delvist tilfredsstillende” (Dt), ”tilfredsstillende” (T),”meget 

tilfredsstillende” (Mt), ”særdeles tilfredsstillende” (St) eller ”dygtig” (Dy).  

Arbejdsindsatsen bliver bedømt med ”forbedring ønskes” (Fø), tilfredsstillende (T) eller meget 

tilfredsstillende” (Mt).  

 

 Karakterer ifølge 7-trins-skalaen tre gange årligt fra 7. – 10. klasse.  

 

 Terminsprøver to gange om året for 9. og 10. klasse i prøvefagene.  

 

 Årsprøver i hallen:  

 6. årgang: Skriftlig fremstilling  

7. årgang: Skriftlig fremstilling, læsning, diktat, problemløsning og færdighedsregning 

samt test i biologi og geografi  

8. årgang: Skriftlig fremstilling, læsning, diktat, problemløsning og færdighedsregning 

samt test i biologi og geografi.  

 Mundtlig dansk og engelsk  

 

 Afgangsprøver for 9. og 10. kl. i alle folkeskolens afgangsprøver. 

 

Overordnet beskrivelse af resultatet: Skolen bruger et dækkende antal evalueringsmetoder til 

systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen.  

Særligt oplever vi gode resultater med, at læsevejlederne følger op på testresultaterne med 

dansklærerne.  

 

Hvad har skolen lært? Vi har fået bekræftet, at vi har et dækkende antal evalueringsmetoder. Det er 

blevet tydeligt for os, at opfølgning på test er vigtig. Derfor skal matematikvejlederen inddrages i 

opfølgning på testresultater i matematik på samme systematiske måde, som vi nu inddrager 

læsevejledere i dansk.   

 

Målsætning frem til næste evaluering: At facilitere den fortsatte undervisning ud fra resultaterne af 

testene med henblik på undervisningsdifferentiering.  

 

Handleplan: Matematikvejlederen indkalder 4. og 7. klasses matematiklærere til individuelle møder 

for at evaluere resultaterne af standardiserede og nationale test foretaget i det forløbne skoleår, altså 

på 3. og 6. årgang. Disse evalueringsmøder ligger sandsynligvis i starten af det nye skoleår. Planen 

implementeres fra skoleåret 2017/2018. 
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3) Inddragelse af eleverne i evalueringen 
 

Udvalget valgte at sætte fokus på, i hvilken grad elevernes forskellige faglige niveau spiller ind på 

lærerens forberedelse af evaluering og feedback. 

Lærerne besvarede følgende spørgsmål: 

I en klasse spænder elevernes faglige niveau vidt. Hvordan spiller det ind i din forberedelse af 

evaluering og feedback, at du må tage hensyn til de forskellige niveauer? 

Overordnet beskrivelse af resultat:  

Besvarelserne viser et tydeligt billede af, at lærerne er meget bevidste om at opsætte individuelle 

læringsmål for eleverne og have differentierede forventninger til opfyldelse af målet. Denne 

bevidsthed har betydning for lærerens evaluering af eleven og feedbacken: 

”Det betyder, at det jo selvfølgelig er individuelle tilbagemeldinger, og at jeg i min forberedelse af 

feedback til eleven ser den pågældende elevs nærmeste udviklingszone også i forhold til fagets 

mål”. 

”I dansk vil der være forskellige fokusområder for den enkelte elev, så feedback og evaluering 

bliver tilpasset den enkeltes fokusområde”. 

”Når eleverne får almindelige test tilbage angiver jeg oftest rigtigheden i procent. Her får eleverne 

ros, hvis det for dem er et godt resultat – altså en forbedring i forhold til det vanlige – uanset hvor 

høj procenten er”. 

Der er høj grad af refleksion omkring, hvornår det kan være en fordel at give individuel feedback til 

den enkelte elev frem for generel feedback til hele klassen på én gang. Mange lærere angiver, at de 

giver individuel feedback ved tilbagelevering af vigtige test og større skriftlige arbejder. 

I dialogen med eleverne har lærerne fokus på den formative evaluering: Hvad kan eleven forbedre?  

Dialogen med eleverne om evalueringen er vigtig, når det gælder ”inddragelse”: 

”Når jeg giver feedback, vælger jeg at fokusere på 2 – 3 områder, som kan gøre resultatet bedre. 

Men det er vigtigt, at eleverne altid starter med at bedømme sig selv. Fx ved at bedømme sig i 

forhold til målet på en skala mellem 0 – 10 FØR og EFTER timen/forløbet. Det nedskrives fx på en 

post-it og afleveres til mig efter timen”. 
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”Andre gange skal eleven i samarbejde med mig formulere, hvad der helt konkret skal arbejdes 

med, så de er bevidste om, hvad der skal rykke dem videre”. 

Hvad har skolen lært? 

Vi er meget tilfredse med at få dokumenteret, hvordan elevernes forskellige faglige niveau meget 

bevidst spiller ind på lærerens forberedelse af evaluering og feedback. Det er et udtryk for en 

reflekteret evalueringskultur. Lærerne har øje for differentieringsmulighederne og dermed 

læringspotentialet i evalueringen og feedbacken, når de har den enkelte elev for øje.  

Denne selvevaluering er en konkret dokumentation af, at lærerne implementerer skolens værdi om 

faglighed, nemlig:  ”… at afdække og udvikle” den enkeltes potentiale. 

Dette punkt giver ikke anledning til at lave en ny målsætning og handleplan.   
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4) Inddragelse af forældrene i evalueringen 
  

Lærerne besvarede følgende spørgsmål: 

Hvordan inddrager du forældrene i evalueringen af elevernes faglige standpunkt og generelle 

udbytte af undervisningen? 

Overordnet beskrivelse af resultat:  

Alle forældre bliver inddraget i evalueringen af deres barn ved fx skole/hjem-samtaler, 

vidnesbyrd/karakterblade tre gange om året, ved tilbagemeldinger på visse test og en vis grad i 

forhold til lektier:  

”I danskundervisningen i første klasse bruger jeg læsekort, som forældrene skal kvittere på. Herved 

kan jeg dagligt se, om eleverne får læst derhjemme. Jeg kontakter hjemmet, når jeg kan se, der ikke 

er blevet læst i flere dage, hvilket går ud over elevens generelle udbytte.”  

 

”Jeg evaluerer det enkelte barns lektiekultur direkte til forældrene, hvis lektiekulturen ikke er god” 

 

Nogle lærere har supplerende tiltag i forhold til at inddrage forældre, fx faglige nyhedsbreve, 

kommentarer i kontaktbogen og informationer om forskellige opgaver, projekter og temaer. 

Derudover bliver forældre kun inddraget, hvis en elev giver anledning til bekymring. I sådanne 

tilfælde kontakter lærerne forældrene, fx over intra eller pr. telefon. Særligt udfordrede elever 

betyder et udvidet skole/hjem-samarbejde bl.a. om, hvordan eleven kan få mest muligt ud af 

skolegangen. 

Nogle lærere skriver, at de også kontakter hjemmet, hvis en elev er særligt dygtig, fx: 

”Jeg indkalder elevens forældre til møde. Jeg har aldrig før på dette klassetrin haft så dygtig en elev. 

Så forældrene, eleven og jeg skal have aftalt, hvordan jeg stimulerer eleven løbende i en balance, 

hvor eleven glædes over udfordringerne, men også oplever at få fordele”. 

Hvad har skolen lært? 

Vi har fået dokumenteret, at forældrene bliver inddraget i evalueringen på en meget velovervejet 

måde. Det er positivt, at både en bekymrende og en ekstraordinær indsats giver anledning til at 

inddrage forældrene. Inddragelsen af forældrene er passende i forhold til, at lærerne som 

professionelle kan udføre deres arbejde – og at vi dermed som skole kan stå på mål for, at vi gør 

det, vi siger, vi gør. Dette punkt giver ikke anledning til at lave en ny målsætning og handleplan.   
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5) Samarbejdet mellem lærerne og videndeling 

Lærerne besvarede følgende spørgsmål: 

Hvordan og hvor ofte samarbejder I lærere om evalueringen af elevernes faglige standpunkt og 

generelle udbytte af undervisningen? 

Besvarelserne vidner om, at lærerne samarbejder om punktet på mange måder: Teammøder, 

fagudvalg, klassegennemgang, i forberedelseslokalet, dialog med klassens faglærere, dialog med 

fagkolleger, ved læsevejleders tilbagemelding på test, dialog med andre ressourcepersoner, ved 

årsplanlægning, samarbejde om årsplaner, i pauser.  

”Vi taler om elevernes faglige standpunkt til klasseteammøder, og ved klassegennemgangen tages 

der fat i de elever, der har behov for en ekstra indsats. Vi kan også i klasseteamet lave aftaler om, 

hvor det er vigtigst, der sættes ind lige nu, for så at evaluere det senere og måske justere indsatsen”.  

”Med den nye tværfaglige naturfagsprøve er behovet vokset, og for afgangsklassernes 

vedkommende laver vi jævnligt evalueringer af forløb og af elevernes udbytte”. 

Hvad har skolen lært? 

Vi har fået et billede af, at lærerne samarbejder på mange måder og i mange fora. Lærerne har i høj 

grad det samarbejde med hinanden, som de har behov for at have i forhold til den opgave, de skal 

løse. Tendensen er, at lærerne opsøger samarbejdet der, hvor de får mest ud af det.  

Dette punkt giver ikke anledning til at lave en ny målsætning og handleplan.   
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6) Underretning af elever og forældre om elevernes standpunkt og 

generelle udbytte af undervisningen 
  

Overordnet beskrivelse af resultatet: Eleverne bliver underrettet om deres standpunkt og generelle 

udbytte af undervisningen ved daglige samtaler med læreren, tilbagemelding på 

fremlæggelser/tests/skriftlige afleveringer/projektarbejder, ved resultater af løbende tests/prøver. 

 

Ved bekymring eller problemer omkring elevens præstationer i skolen kontakter lærerne løbende 

hjemmet over intra eller pr. telefon. Derudover bliver elever og forældre underrettet om skolens syn 

på elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen ved årlige skole/hjem-samtaler. 

Endelig underrettes elever og forældre via vidnesbyrd/karakterblade, der uddeles tre gange om året 

fra slutningen af 3. klasse. 

 

Hvad har skolen lært: Skolen har en systematisk og tilfredsstillende praksis for at underrette elever 

og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Dette punkt giver ikke 

anledning til at lave en ny målsætning og handleplan. 
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7) Vurdering af elevernes generelle faglige standpunkt og specifikt i 

fagene dansk, matematik og engelsk 
 

Tabellen viser, hvordan afgangskaraktererne for 9. årgang gennem de sidste fem år ligger i forhold 

til landsgennemsnittet: 

 Helsinge Realskole Landsgennemsnit 

 

2011/2012 8.4 6.5 

2012/2013 8.4 6.7 

2013/2014 8.1 6.7 

2014/2015 8.7 7.0 

2015/2016 9.0 7.0 

 

Et blik på den socioøkonomiske reference for Helsinge Realskole er en anden måde at iagttage 

skolens resultater. Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, som viser 

hvordan elever på landsplan med samme baggrundsforhold som skolens elever har klaret 

afgangsprøverne. ”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens 

”reference” fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk 

opnåede karakterer. 

I skoleåret 2015/2016 var den socioøkonomiske reference for Helsinge Realskole 7.6. Men eleverne 

på skolen opnåede et karaktergennemsnit på 9.0. D. 21. marts 2017 offentliggjorde Cepos den nye 

liste over skolernes ”løfteevne”. Helsinge Realskole ligger som nummer 1 her.  

Derudover følger vi indgående resultaterne af elevernes standardiserede og de nationale test op 

igennem skoleforløbet. 

Overordnet beskrivelse af resultatet: Vores elever klarer sig gennemgående godt til 

afgangsprøverne og opnår høje karakterer – og vi formår at løfte vores elever betydeligt ud over det 

forventede. 

Slår vi ned på specifikke faglige områder i gennemgangen af testene i løbet af skoleforløbet, fx i 

dansk, skal vi være opmærksomme på udviklingen på mellemtrinnet. Vi har en grundlæggende 

værdi om ”faglighed” på skolen, som vi bl.a. fortolker som, at den enkelte elev ”… får afdækket og 

udviklet sit potentiale”. Gennem evalueringen har vi fået øje på et udviklingsarbejde, der kan 

betyde, at vi i endnu højere grad kan leve op til vores fortolkning af værdien ”faglighed”.  
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Hvad har skolen lært: Vi er overordnet meget tilfredse med, at eleverne klarer sig godt til 

afgangsprøverne og opnår høje karakterer. Vi er dog allermest tilfredse med, at vi formår at løfte 

vores elever betydeligt ud over det forventede. 

Vi skal være opmærksomme på udviklingen på mellemtrinnet i dansk. 

Målsætning frem til næste evaluering: Forbedre resultatet af elevernes standardiserede test i dansk 

på mellemtrinnet. 

Handleplan: Læsevejleder og danskvejleder for mellemtrinnet iværksætter konkret plan, der bliver 

implementeret i skoleåret 2017/2018. 

--- 

Drøftelserne om ”elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen” i udvalget har 

afstedkommet endnu et mål: 

Målsætning frem til næste evaluering: Levendegøre skolens lektiedokument, der ligger på skolens 

hjemmeside, så alle lærere på skolen i højere grad bruger det i deres daglige arbejde.  

 

Handleplan: 

Arbejde med lektiedokumentet til første pædagogiske møde i skoleåret 2017/2018. I grupper 

diskuterer lærerne følgende spørgsmål: 

Hvordan bruger du lektiekategorierne, når du giver lektier for? 

Hvordan giver du differentierede lektier for? 

Klasselærerne kommunikerer indholdet til eleverne i Klassens tid i løbet af den første måned efter 

skolestart. Fokus på differentiering. 

Klasselærerne informerer om lektiedokumentet til forældremødet. 
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8) Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med elevens 

faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 

Evalueringstidspunkt: Skoleåret 2016/2017 

Evalueringsmetoder: Indhentning af data fra lærerne via spørgeskema over intra, drøftelse og 

behandling i et ad-hoc-udvalg bestående af relevante ledere og interesserede lærere. 

Resultat af evaluering: 

Skolen har et passende antal evalueringsmetoder og en tilfredsstillende praksis for at underrette 

elever og forældre om elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen. Lærerne 

inddrager elever og forældre i nødvendigt omfang i forhold til opgaven med at ”… afdække og 

udvikle” den enkeltes elevs potentiale i overensstemmelse med skolen værdi ”faglighed”. 

Helsinge Realskole ligger i foråret 2017 nummer 1 på Cepos’ liste over skolernes løfteevne. Bl.a. på 

den baggrund vurderer vi, at elevernes faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk er 

tilfredsstillende. Skolen er overordnet tilfreds med sit arbejde, hvorfor der kun opstilles få nye mål: 

Målsætninger og handleplaner frem til næste evaluering: 

1) Lærerne samarbejder i fagudvalgene om, hvordan de kan inspirere hinanden til at løfte den lavest 

præsterende, den midterste og den højst præsenterende gruppe i klasserne. 

Handleplan: Fagudvalgsformanden udarbejder et oplæg og spørgsmål at arbejde med, hvorefter 

lærerne på fagudvalgsmøder skal forholde sig til hver gruppes udfordringer. Målet er, at lærerne 

skal gå fra mødet med nye ideer, der kan løfte alle tre elevgrupper.  

2) At facilitere den fortsatte undervisning ud fra resultaterne af testene (standardiserede og 

nationale) med henblik på undervisningsdifferentiering.  

 

Handleplan: Matematikvejlederen indkalder 4. og 7. klasses matematiklærere til individuelle møder 

for at evaluere resultaterne af standardiserede og nationale test foretaget i det forløbne skoleår, altså 

på 3. og 6, årgang. Disse evalueringsmøder ligger sandsynligvis i starten af det nye skoleår. Planen 

implementeres fra skoleåret 2017/2018. 

 

3) Forbedre resultatet af elevernes standardiserede test i dansk på mellemtrinnet. 

Handleplan: Læsevejleder og danskvejleder for mellemtrinnet iværksætter konkret plan, der bliver 

implementeret i skoleåret 2017/2018. 
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4) Levendegøre skolens lektiedokument, der ligger på skolens hjemmeside, så alle lærere på skolen 

i højere grad bruger det i deres daglige arbejde. 

  

Handleplan: 

Arbejde med lektiedokumentet til første pædagogiske møde i skoleåret 2017/2018.  

Næste evaluering: 

Tredje selvevalueringsrunde: 2018-2021 


