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Formålet med kapitlet er at evaluere, hvordan skolen arbejder med undervisningsmålene for de 

enkelte fag og i den konkrete undervisning samt at tage stilling til, hvordan skolen sikrer, at 

eleverne lærer det, de skal. 

Pædagogisk udvalg bestående af lærerne Lisbeth Bache, Terje Lavik, Tamra Meyer og Hanni 

Zimmer, afdelingsleder Lene Okkerstrøm Rydahl, skoleleder Alice Bach Andersen og pædagogisk 

leder Rikke Holst Vigilius har planlagt, iværksat og samlet op på evalueringen af kerneområde 3.  

Behandlingen af området falder i tre dele. Herunder kan overskrifterne for de enkelte kapitler ses 

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

fra sidste omgang af selvevaluering (2015 - 2018) og afsluttes med en opsamlende 

kvalitetsevaluering af skolens arbejde med undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse: 

1. Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering (s. 2) 

Pædagogisk udvalg har samlet op på disse. 

 

2. Følges Fælles Mål? (s. 2) 

Pædagogisk udvalg har undersøgt skolens praksis.  

 

3. Inddragelse af mål i den konkrete undervisning (s. 3) 

Alle skolens lærere har skriftligt svaret på spørgsmål herom. Efterfølgende har Pædagogisk 

udvalg samlet op på besvarelserne og evalueret skolens indsats.  

 

4. Hvordan sikrer skolen, at målene nås? (s. 5) 

Pædagogisk udvalg har opsummeret, hvordan skolen løbende har opmærksomhed herpå. 

 

5. Lever skolen op til målene? (s. 6) 

Pædagogisk udvalg har sammenlignet skolens resultater ved de seneste afgangsprøver med 

landsgennemsnittet og gennemsnittet i Gribskov Kommune samt skolens placering i 

CEPOS’ opgørelse over undervisningseffekt. På denne baggrund har udvalget evalueret, om 

skolen lever op til målene. 

 

6. Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med undervisningens mål, 

tilrettelæggelse og gennemførelse (s. 7) 
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1) Opfølgning på opsatte mål fra sidste selvevaluering  

Målsætning fra sidste evaluering:  

 

Afholde et inspirerende oplæg til de respektive pædagogiske møder om, hvordan man bruger 

læringsmål generelt i undervisningen.  

Opfølgning:  

Det er ikke sket. I stedet har skolen arbejdet intenst på at facilitere arbejdet med læringsmål på 

anden vis, fx:  

 I det kontinuerlige arbejde med at opbygge årsplaner ud fra undervisnings- og læringsmål.  

 Arbejdet i fagudvalgene: Fx fokus på, at alle lærere holdes up-to-date på, når der sker noget 

nyt på området samt kontinuerligt arbejde med ”Den røde Tråd” i fagene.  

 Differentieret undervisning generelt. De sidste år har der været særlige forløb i fransk og på 

mellemtrinnet i dansk på tværs af klasser.  

 Fornyet fokus på arbejdet med læringsmål på 0. årgang. Samarbejde på tværs af årgangen.  

 

2) Følges Forenklede Fælles Mål?  

På Helsinge Reaskole følger vi folkeskolens Forenklede Fælles Mål i alle fag. I faget musik har 

fagudvalget udarbejdet egen læseplan, der tager højde for dette fags vilkår og værdier på vores 

skole. Den omhyggeligt udarbejdede læseplan for dette fag er i udstrakt grad inspireret af Fælles 

Mål og ved at følge denne plan, leverer lærerne en undervisning, der fuldt ud lever op til 

folkeskolens. Læseplanen for musik ligger på skolens hjemmeside under undervisning – 

læseplaner. 
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3) Inddragelse af mål i den konkrete undervisning 

Pædagogisk Udvalg har sat fokus på området ved at bede alle lærere om at besvare tre spørgsmål 

inden for de naturvidenskabelige, de humanistiske eller de kreative fag. I det følgende opsummeres 

lærernes svar og underbygges med konkrete eksempler fra de tre faggrupper. 

 

1) Hvordan inddrager du læringsmålene fra dine årsplaner i din konkrete planlægning af 

undervisningen?  

Besvarelserne viser et tydeligt billede af, at lærerne bruger læringsmålene aktivt i deres konkrete 

planlægning af undervisningen. Det er et generelt billede, at lærerne har årsplanen med 

læringsmålene ved siden af, når de planlægger forløb og undervising. Lærebogssystemerne og 

portalerne understøtter dette arbejde. 

 
Eksempler fra de naturfaglige fag: 

”Læringsmålene er hele tiden i spil, det er grundlaget for min planlægning” (matematik). 

”Læringsmålene opdeler jeg, så de passer til de opgaver, eleverne støder på i den pågældende 

undervisningsgang”(matematik). 

”Læringsmålene fra årsplanen nedbryder jeg til mere detaljerede læringsmål for de enkelte 

undervisningstimer”(matematik). 

Eksempel fra de praktisk/musiske fag: 

”Jeg tjekker op på læringsmålene til hvert emne, jeg underviser i. Derefter planlægger jeg et forløb, der 

passer til læringsmålene og til de børn, jeg underviser”(idræt). 

Eksempel fra 0. årgang: 

”Når vi begynder med bogstavindlæring – så er det her rigtigt godt at få talt med eleverne, inden man går i 

gang om, hvad det er, de tænker, de skal lære, og hvorfor de skal lære det. Dvs. når vi fx om mandagen 

begynder på et nyt bogstav taler vi om:”At nu skal vi i gang med dette bogstav, og på fredag, når vi går hjem 

på weekend, skal vi kunne samt vide det” 

Ad 2) Hvordan præsenterer du eleverne for læringsmålene? 

Helt generelt starter de fleste lærere et nyt undervisningsforløb op med at fortælle eleverne om, 

hvad læringsmålene er. Mange lærere, specielt i de humanistiske fag, gennemgår endvidere 

årsplanen for eleverne i starten af skoleåret. Flere lærere angiver, at de printer læringsmålene ud og 

hænger dem op i klassen.  
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Eksempel fra de humanistiske fag: 

Ved skoleårets start gennemgår jeg årsplanen med klassen, og lægger op til at eleverne kan komme med 

input og forslag. Læringsmålene ligger selvfølgelig fast, men måden vi når dem på, kan eleverne godt have 

medindflydelse på. Ved starten af et nyt forløb bliver eleverne præsenteret for læringsmålene med 

udgangspunkt i årsplanen. Ved starten af hver lektion bliver der lavet en dagsorden, og her taler vi også om 

læringsmål, således at eleverne forhåbentlig kan se formålet med det, vi laver.  

Eksempel fra de naturfaglige fag: 

”Ved opstart af et nyt forløb præsenterer jeg eleverne for fire nye læringsmål. Disse læringsmål hænger jeg 

op i klassen på laminerede A3-plancher. I de efterfølgende lektioner starter jeg ofte timen med at tydeliggøre 

hvilket læringsmål, vi skal arbejde med”(matematik). 

Eksempel fra de praktisk/musiske fag: 

”Ved starten af de fleste undervisningsforløb vises et eksempel på det færdige resultat og de enkelte 

læringsmål for netop dette projekt forklares”(håndarbejde). 

 

Ad 3) Hvordan inddrager du læringsmålene i løbet af og i evalueringen af dine forløb i 

undervisningen? 

Lærerne inddrager løbende målene, fx ved at repetere dem i begyndelsen af timen eller pege på 

dem, hvis de hænger på væggen. Nogle lærere henviser verbalt til målene undervejs: Hvad er vi i 

gang med at lære? Hvor langt er vi? Endelig er det dominerende billede, at lærerne bruger målene 

ved slutevalueringen af eleverne i et forløb. 

Eksempel fra de praktisk/musiske fag: 

”Læringsmålene dukker op igennem forløbet, fordi når vi kommer i gang med et projekt, bliver fagord og 

begreber gentaget hele vejen igennem processen. Det gør vi både samlet som en klasse og i samtale med 

individuelle elever. På denne måde opbygger eleverne deres forståelse af fagbegreber samt sammenhæng 

mellem det konkrete, de arbejder med og disse abstrakte begreber”(billedkunst) 

Eksempel fra de humanistiske fag: 

”Hvis det er et længere forløb, samler jeg op undervejs og evaluerer læringsmålene, som vi berører dem i 

undervisningen samt i slutningen af hele forløbet. Fx sådan: 

- I starten af et forløb har eleverne fået udleveret og svaret/vurderet deres egne evner ift. de 

læringsmål, jeg har sat for forløbet. Disse ark gemmer jeg og udleverer igen i slutningen, hvor de så 

igen skal vurdere/svare på de samme læringsmål. 
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- Via en lille seddel de afleverer med tegnene: + (det kan jeg), - (det føler jeg ikke, jeg kan), +/- (det 

er okay, men det skal jeg stadig arbejde på). Disse skal indikere, hvordan de selv ser deres evner 

inden for de enkelte læringsmål. 

- Via en lille test. 

- Via en større/mindre opgave. 

- Via fremlæggelse enten i gruppe eller individuelt.” 

 

”Ofte står målene på tavlen, så eleverne undervejs kan se, hvad de skal ende ud med. På denne måde bliver 

eleverne hele tiden mindet om læringsmålene. Det bliver synligt for dem”.  

 

4) Hvordan sikrer skolen, at målene nås?  

Opmærksomhed igennem skoleforløbet via fx: 

 Skolens systematiske test- og prøveprogram. Resultaterne følges op af lærere/vejledere og 

ledere. Handleplaner og evt. forløb eller specialundervisning kan iværksættes. 

 Vidnesbyrd og karakterer. 

 Uddannelsesparathedsvurdering på 8. årgang. 
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5) Lever skolen op til målene?  

Tabellen viser, hvordan det samlede gennemsnit i folkeskolens afgangseksamen (alle fag) for 9. 

årgang gennem de sidste fem år ligger i forhold til Gribskov Kommune og landsgennemsnittet  

 Helsinge Realskole Gribskov Kommune Landsgennemsnit 

 

2014/2015 8.6 7.0 7.4 

2015/2016 9.0 7.3 7.4 

2016/2017 8.7 7.2 7.4 

2017/2018 8.3 7.0 7.3 

2018/2019 9.0 7.2 7.4 

 

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 sig til 

afgangsprøverne i de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk og fællesprøve i naturfag). 

”Socioøkonomisk” refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” 

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

karakterer. Tabellen herunder viser, hvordan skolen gennem de sidste fem år placerer sig i forhold 

til Gribskov Kommune og landsgennemsnittet: 

 Helsinge Realskole Gribskov Kommune Landsgennemsnit 

 

2014/2015 8.7 6.5 7.1 

2015/2016 9.0 6.8 7.1 

2016/2017 8.7 6.6 7.1 

2017/2018 8.1 6.7 7.0 

2018/2019 8.8 6.8 7.1 

 

I skoleåret 2018/2019 var den socioøkonomiske reference for Helsinge Realskole 7.8. Men eleverne 

på skolen opnåede et karaktergennemsnit på 8.8. Altså 1,0 karakterer over det forventede resultat. I 

november 2019 offentliggjorde CEPOS’ den nye liste over skolernes ”løfteevne”. Helsinge 

Realskole lå nummer 6 her.  
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6) Opsamlende kvalitetsevaluering af skolens arbejde med 

undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse  

Evalueringstidspunkt: Skoleåret 2019/2020 

Evalueringsmetoder: Indhentning af data fra lærerne via spørgsmålsbesvarelse til 

selvevalueringsformiddag samt drøftelser og behandling i Pædagogisk Udvalg.  

Resultat af evaluering:  

Skolen følger Forenklede Fælles Mål i alle fag. Når det gælder musik, er de omhyggeligt 

udarbejdede læseplaner for disse fag i udstrakt grad inspireret af Forenklede Fælles Mål og ved at 

følge disse planer, leverer lærerne en undervisning, der fuldt ud lever op til folkeskolens. 

Skolen har lært og fået dokumenteret, at lærerne på reflekteret vis og i høj grad inddrager 

læringsmålene fra årsplanerne i planlægningen af og i den konkrete undervisning og ved evaluering 

samt er bevidste om værdien i at præsentere eleverne for læringsmålene.  

 

Vores elever klarer sig gennemgående godt til afgangsprøverne og opnår pæne karakterer, når vi 

sammenligner med resultaterne for Gribskov Kommune og landet som sådan. Vi formår at løfte 

vores elever betydeligt ud over det forventede. CEPOS’ den nye liste over skolernes ”løfteevne” fra 

november 2019, hvor Helsinge Realskole ligger nummer 6, bekræfter dette.  

Vi er overordnede tilfredse med skolens arbejde med undervisningens mål, tilrettelæggelse og 

gennemførelse, derfor opstiller vi ikke deciderede nye mål på området. Men, vi hviler ikke på 

laurbærerne og vil fortsat have fokus på følgende: 

- Nye lærere skal inspireres til at arbejde læringsmål, bl.a. ved at de overværer ”garvede” 

læreres undervisning og gennem ledernes observationer og feedback. 

- Skolen skal lære af de nye lærere, vi ansætter. Give dem plads til at videndele, fx i 

fagudvalg.  

- Vejledning og inspiration til forældre om, hvordan de kan arbejde med på, at målene nås for 

deres børn.  

 

Næste evaluering: 

Tredje selvevalueringsrunde: 2021-2024 


