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IT, evaluering og de selvrefleksive elever  
 
Af Gerd Christensen 
 
 
 I artiklen inddrages de dele af projektet, der refererer til skoleprojekter, 

undervisningsobservationer i en af 1.g klasserne, samt refererer til lærerinterviewene, gennemført med 

undervisere inden for det humanistiske, det samfundsfaglige og det naturvidenskabelige fagområde.  

Artiklen tager udgangspunkt i lærernes fortællinger om potentialer og udfordringer i de digitale 

mediers anvendelse i undervisningen. Dernæst vil det blive beskrevet, hvordan IT indgår i 

evalueringer, dels i form af evaluering af brugen af IT, dels ud fra evaluering igennem anvendelse af 

IT. Fokus ligger på lærernes evaluering af eleverne. Lærernes fortællinger indkredser et fokus på 

formativ evaluering og elevernes selvrefleksion som noget, der prioriteres højt i den moderne danske 

gymnasieskole og den måde, hvorpå portfolioen synes at leve op til disse kriterier. Af samme årsag er 

portfolioens potentialer og problemer emnet for sidste del af artiklen. 

 
 
I. Resultater fra projektet 

Digitale medier i undervisningen 

Den tid er forbi, hvor IT kun indgik i undervisningen i form af tekstbehandling. Lytter man til 

moderne gymnasielærere, der underviser på skoler, hvor digitale medier har en væsentlig 

placering, tegner der sig et billede af et vidt forgrenet net af medier i anvendelse. På de 

bærbare computere, der dominerer indtrykket i en sådan gymnasieklasse, har eleverne noter 

og indskannede tekster til undervisningen. Computeren og den trådløse netværksforbindelse 

bidrager med opslagsmuligheder og ressourcebaser, der endnu ikke er hverdag på ’mere 

traditionelle’ skoler. Denne adgang til ressourcer farver naturligvis til undervisningen med 

nye muligheder og udfordringer. 

 Når lærerne begrunder anvendelsen af digitale medier i undervisningen sker det 

ud fra argumenter som disse: 

 

 Altså, jeg synes, at der har været to rigtige gode ting ved IT. Dels har vi gjort 

 grammatikundervisningen, sproglig tilegnelse, nemmere på den måde, at eleverne synes 

 det er sjovere og mere interessant at sidde ved maskinerne, og selvfølgelig ikke kun 
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 maskinerne, men altså som en variation i undervisningen. Det er den ene vigtige ting. Og så 

 synes jeg, den anden rigtige gode ting er Internet arbejdet, hvor man så ligesom kan tage, 

 hvad kan man sige, fremmedsprogene - virkelighed ind i klasseværelset - og arbejde med det 

 på forskellig måde.(sproglærer, int 4) 

 

 Ja. Men altså, jeg synes der er mange fordele ved at bruge IT, fordi det er de unges medie, og 

 de kan en masse ting med det, og man mødes på en hel anden måde i læreprocessen, fordi de 

 kan bruge det til mange andre ting, end jeg bruger det til […]De synes det er skægt, at gå ind 

 på Internettet – de synes det er sjovt at prøve at finde de gode sider, finde ud af at… Altså 

 frem for at lade dem gå på det Kongelige Bibliotek, og lærer dem kildekritisk, at hvad for 

 noget stof, skal vi bruge – altså sådan som jeg gjorde, da jeg gik på universitetet, (dansk- og 

 samfundsfagslærer, int. 6) 

 

 Det bliver også interessant, hvis man gemmer de der optagelser. Så om et eller to år at spille dem. 

Og høre, så kan de jo se om der er en udvikling. (sprog- og latinlærer, int. 4) 

 

 Det, synes jeg også, er en kæmpe hjælp i de der sprogfag, at man kan bruge de der hjælpemidler – 

meget hurtigt finde det frem. Jeg bruger også selv altid (??) [49.5] for det er da meget hurtigt, 

meget hurtigere at søge. (sproglærer, int. 4) 

 

Det er muligt at sammenfatte de begrundelser, de interviewede lærere har givet for 

anvendelse af IT i undervisningen i følgende: 

 

1) Eleverne synes det er sjovere, hvorfor det øger deres motivation. 

2) Det motiverer også de elever, der ikke nødvendigvis motiveres af traditionel 

undervisning.  

3) Det vil sige, at IT gør det muligt at nå andre grupper af elever. 

4) Det øger variationsmulighederne i undervisningen, som desuden kan blive mere kreativ. 

5) Medierne muliggør interaktion på et andet niveau, i et andet omfang og med andre 

grupper (fx på tværs af kulturer). 

6) Medierne gør det muligt for de enkelte elever at bevare produkter og herigennem 

etablere en historik over egen faglig progression. 
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7) Endelig letter medierne søgning af informationer. 

 

Ovenstående temaer grupperer sig omkring nogle elementer, der rækker tilbage til den 

progressive pædagogik og dennes fremhævelse af, at elevernes læring fremmes og motiveres 

af elevens individuelle interesse og begejstring (Darling & Nordenbo 2003). Dette gør sig 

særligt gældende for argumenterne 1) og 2). Argumenterne 3) og 4) har en principiel 

sammenhæng hermed, da disse vedrører bredden af gruppen af lærende og betydningen af 

variationen i undervisningen; forhold, der tillige var den progressive pædagogiks 

mærkesager.  

 Adskillige af disse forhold er ligeledes identificeret og bearbejdet i andre 

undersøgelser, hvor IT i brug er undersøgt på gymnasieniveau (fx Borgnakke (red.) 2007). 

Argumenterne 5) og 6) adskiller sig noget herfra. Dette i og med, at de frem for den 

progressive pædagogiks mærkesager pointerer forhold, der vægtes i det sen-moderne: 

Kommunikation, netværksdannelser og selvrefleksion (Giddens 1991; Gergen 1991).  

Argumentet i 7) er instrumentelt og vedrører i begrænset omfang det pædagogiske. 

 

IT stiller imidlertid også nye udfordringer til undervisningen. Dette vedrører dels de 

muligheder, der opstår i forbindelse med undervisningens form, dels med dens indhold. I 

relation til formen er det et spørgsmål om, hvorvidt eleverne formår at udnytte medierne 

optimalt. Flere undervisere peger således på, hvordan det forekommer eleverne vanskeligt at 

fremstille en PowerPoint præsentation. Ikke, fordi de har vanskeligheder med det tekniske, 

men fordi de ikke har forstået, at en PowerPoint forudsætter stram disponering af stoffet, 

sådan at PowerPointen fungerer som disposition og hjælp til deres mundtlige præsentation. 

En lærer beskriver det således: 

 

 […] det – at man er god til at lave en PowerPoint, hvor teksten kommer rullende ind – er jo 

 ikke noget, vi kan give point for i nogen sammenhæng, hvis det ikke har en eller anden form 

 for faglig lødighed. Normalt vil vi fraråde dem at lave alt for meget af den slags ballade. Det 

 svære ved at lave en PowerPoint er jo at få de rigtige 5 sætninger på de der ”bullets” i stedet 
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 for bare at skrive frit fra leveren. Altså, at få gjort præcist og til en hjælp for din fremlæggelse. 

 (int. 3) 

 

Træning i PowerPoint kan i bedste fald lære eleverne at fokusere på det væsentlige, sådan 

som det fortælles af en dansklærer: ’[…] Jeg synes, at PowerPoint er et fantastisk 

undervisningsredskab til at lære eleverne at fokusere, til at lære eleverne at disponere, til at 

lære eleverne også at følge en disposition, når de fremlægger.’ (int. 6) 

 I relation til den indholdsmæssige dimension, stiller brugen af digitale medier 

særlige udfordringer, fordi medierne letter adgangen til oplysninger og tekster. Dermed 

kræves der, at eleverne trænes i kildekritik og i at forholde sig til ophavsrettigheder på et helt 

andet niveau end tidligere. En lærer beskriver det således: 

 

 Jeg har historie og samfundsfag som fag, og jeg har set ekstremt mange eksempler på folk, der 

 fuldstændig kritikløst tager ting ned fra nettet. Eller tager den forkerte artikel ind. Altså, de 

 søger i en artikeldatabase på et eller andet ord, som de synes er relevant, og så hiver de det 

 eksempel ind. Hvis der er tale om økonomi, så kan det være et eller andet form for 

 nationaløkonomisk nøglebegreb, som de hiver ind. Og så hiver de en artikel ind, som i 

 virkeligheden er et eksempel på det modsatte af det, som var pointen i opgaven. De er i stand 

 til meget hurtigt at få en artikel ind, som har det rigtige ord. Men de er ikke i stand til ud fra 

 konteksten at bruge den artikel rigtigt i forhold til den opgave, der bliver stillet. Tilsvarende 

 med historie. Der findes jo masser af hjemmesider rundt omkring, hvor der står noget 

 forbandet sludder. Det hiver de så ind. Alene fordi det ligger på nettet, så betragter de det 

 som værende valide oplysninger. Og det er det ikke altid. Der bliver det jo deres kildekritiske 

 evne og deres evne til at sætte det ind i den faglige kontekst, som bliver vurderet – og ikke 

 deres evne til at hente en artikel på nettet. På den måde må man hele tiden evaluere det ind i 

 en faglig kontekst. (int. 3) 

 

Lærerne kan ligeledes fortælle om, hvordan eleverne klipper og klistrer fra tekster og 

opgaver, de finder på nettet uden kildeangivelse eller endog kopierer hele opgaver og 

afleverer dem som deres egne. Forståelse af kilder og deres retmæssige anvendelse er med 

andre ord ikke så nemt. Udfordringerne kan sammenfattes således: 
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- Vanskeligheder ved at forstå mediets muligheder og strukturere læringsindholdet i 

forhold hertil. 

- Vanskelighed ved at forholde sig til kilder og ophavsrettigheder – til at det ikke er 

legitimt at lave en opgave ved at klippe og klistre fra andres dokumenter, selv om det 

kan lade sig gøre. 

- Vanskelighed ved at udvælge det, der skal gemmes i mapper til senere brug og hvad 

der skal kasseres. 

 

IT i undervisningsbrug kalder med andre ord på evaluering. 

 

Evaluering af IT i brug 

Ifølge lærerens fortællinger evalueres elevernes brug af IT typisk igennem forskellige former 

for mundtlig evaluering. Eleverne får således mundtlig feedback i klassen på deres 

PowerPoint præsentationer, ligesom de lærere, der arbejder med podCast, hyppigst giver 

mundtlig feedback herpå. Dette begrundes med, at det er for tidskrævende og derudover 

ville være en kunstig situation, hvis sådanne præsentationer også skulle evalueres igennem 

anvendelse af de digitale medier – dvs. oftest igennem forskellige former for 

kommentarfunktioner.  

 Evaluering af anvendelse af IT stiller særlige udfordringer til underviserne i 

relation til at skelne imellem evaluering af form og indhold. Som en lærer i fysik bemærker 

om evaluering af elevernes PowerPoint præsentationer: 

 

 […] jeg har da også de der PowerPoint moduler, hvor det kan godt hænge at flagre lidt, fordi 

 det endte med at blive en undervisning, om hvordan man laver en god PowerPoint frem for 

 fysikken. Og sådan er det måske også bare nogen gange, at det er det, det handler om. Men 

 der kunne det være interessant, om man også på en eller anden måde kan finde en elektronisk 

 evalueringsform, der er berettiget. Altså hvor man går ind netop og pointér på… Og det 

 kunne godt være, at man lige var nødt til lige at filme den der og lave en podcast om 
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 evalueringen. Altså lave en evaluering hvordan de fremlagde med PowerPointen oppe på 

 væggen (int. 5) 

 

At lave en PowerPoint præsentation betegnes således som en ’almen kompetence’, mens det, 

der skal evalueres på i fagene, er det faglige indhold. Udfordringen bliver ikke mindre af, at 

der ikke findes konventioner for evaluering af fremstillingsformer som PowerPoint og 

podCast. Skal lærerne vurdere disse, må det blive ud fra faglige standarter, hvilket vil sige ud 

fra, hvorvidt eleverne har været i stand til at fokusere og anvende mediet som disposition for 

deres oplæg.  

 

Evaluering igennem brug af IT 

Ligesom det er muligt at sammenfatte lærernes begrundelser for at inddrage IT i 

undervisningen, er det tilfældet at sammenfatte de måder, hvorpå IT indgår i læreres 

evaluering af eleverne. Dette foregår oftest i form af: 

 

- Kommentering af skriftligt arbejde  

- Selvevaluerende undervisningsprogrammer 

- Tests 

- Interaktive portaler, hvor eleverne diskuterer faglige spørgsmål 

- Portfolio og logbøger 

 

Kommentering i dokumenter: 

Den måde, hvorpå IT hyppigst indgår i evaluerende funktioner, er når undervisere indsætter 

kommentarer i elevernes dokumenter. Dette anvendes både af lærerne i dansk, samfundsfag, 

sprogfag, matematik og fysik. Særligt fremhæves funktionen dog af dansklæreren, som her 

beskriver, hvordan hendes kommentering anvendes af eleverne til at arbejde videre med det 

pågældende dokument – med et væsentligt bedre resultat: 
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 Men især kommentarfunktionen er jeg glad for at bruge, og sætter kommentarer direkte ind i 

deres tekst, og stiller spørgsmål, eller skriver noget om for dem, eller nævner nogen ting, de også 

kunne have gjort, og så får de sendt opgaven tilbage. Det giver også en hurtighed i retningen, 

fordi jeg behøver ikke vente, til jeg har dem næste gang, jeg kan sådan set sende opgaven tilbage, 

ligeså snart jeg har rettet dem, og så kan man så diskutere det med dem, så de har forberedt sig 

på det med rettelse, jeg har lavet til dem. Altså så de ikke bare får stukket sådan en opgave ud, og 

skal tage stilling til karakter, men faktisk har mulighed for at kigge op det. Mange af mine elever 

skriver opgaver om. Jeg kan sige, at her til morgen fik jeg en opgave – jeg har siddet og rettet 

opgaver her i torsdags, og så var der en elev, som havde misforstået opgaven totalt, og så skrev 

han tilbage: hvis jeg skriver den om, vil du så tage den med i denne her omgang også. Så i morges 

fik jeg en ny opgave tilbage fra hende. Så det var altså også en måde, men det er jo ikke… det er jo 

i kraft af kommunikationen via IT, at det kan lade sig gøre, og ikke så meget selve IT. (int. 6) 

 

På denne vis udgør kommenteringen et væsentligt bidrag i læreprocessen. Fokus er her på 

den måde, hvorpå læreren vælger at kommentere eller undlade samme. Den pågældende 

lærer understregede, at hun kun kommenterer på det, eleverne beder om. Det betyder, at 

eleverne selv skal overveje og tage stilling til deres arbejde i et andet omfang, end hvis hun 

blot kommenterede. Beder de ikke om noget specifikt, så kommenterer hun ikke (ibid.). 

 De lærere, der underviste i de naturvidenskabelige fag og i matematik var 

derimod mere skeptiske over for funktionen med at indsætte kommentarer i ’små kasser’, 

sådan som matematikprogrammet MatCad giver mulighed for: 

 

 […] Tekstbokse, små kommentarer, der popper frem, når man peger på dem. Det tager længere 

tid for læreren at rette opgaven på den måde. Og så har det jo den fordel, at på mange måder er 

eleverne godt hjulpet – hvis de vil vel at mærke – så kan de gå tilbage og kigge på de 

kommentarer, der ligger tre år tilbage. (int. 3) 

 

Læreren mener således, at man bruger uforholdsmæssig megen tid på at indføje i 

dokumenterne. Som det fremgår, er intentionen, at eleverne skal gemme de kommenterede 

og rettede opgaver. Ifølge lærernes erfaring er det imidlertid de færreste elever, der benytter 

sig heraf. En lærer fortæller således i forlængelse af ovenstående: 
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 [en matematiklærer; GC] har opblevet, at det faktisk er det modsatte, der sker. De smider hans 

væk og gemmer deres egne, dårlige opgaver. Og så sidder de der i 3 år med deres forkerte 

opgaver og har ikke gemt hans rettede opgaver. Så det er ikke altid.. Men de har muligheden. (int. 

3) 

 

Som det anføres, er elevernes faglige progression betinget af, at eleverne benytter sig af 

kommentarerne og retter i dokumentet. Sker dette ikke, bortfalder muligheden for 

progression i læringen og det tidskrævende rettearbejde har været spildt.  

 Den her identificerbare forskel mellem dansklærerens og matematiklærernes 

oplevelser kan skyldes flere ting. En forklaring kan være, at tekstbehandlingsfunktionerne er 

bedre udviklet og således nemmere at anvende i tekstprogrammerne end i 

matematikprogrammerne. I matematikopgaver mener flere lærere, at det er mindst lige så 

nemt at skrive til i hånden frem for at skulle bruge tid på at indføje de ’små bokse’. 

 

Selvevaluerende undervisningsprogrammer 

Selvevaluerende undervisningsprogrammer (fx Hot Potatoes) fremhæves særligt af 

sprogunderviserne. I disse programmer får eleverne umiddelbar respons på, om deres svar er 

korrekt. De kan ændre deres svar et vist antal gange, men hvis de har for mange fejl, kan de 

ikke fortsætte i programmet. Disse programmer har endvidere den funktion, at eleverne kan 

arbejde i dem igen og igen, indtil de kan gennemføre fejlfrit. Programmerne fremhæves 

primært ud fra, at lærerne oplever, at elverne synes det er sjovt at arbejde i dem og få en 

bedre ’score’. De konkurrerer således både med sig selv og indbyrdes. 

 Et af de spørgsmål, der melder sig i relation til programmeret undervisning, er 

imidlertid, hvorvidt dette iværksætter læring, der kan anvendes i andre sammenhænge, eller 

om eleverne alene tilegner sig evnen til at svare rigtigt i det aktuelle tilfælde. Det er således 

spørgsmålet om det forhold, at eleverne kan svare korrekt, er bevis på at de har forstået og 

tilegnet sig det pågældende stof. Dette havde lærerne ikke noget bud på.  
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Tests: 

Omfattende brug af tests er et nyere fænomen i den danske gymnasieskole. I kraft af den 

seneste gymnasiebekendtgørelse indgår tests særligt i almen sprogforståelse og sprogfagene i 

form af forskellige former for sprogscreening. Det er således fastlagt, at der mindst skal ligge 

screeninger i starten, midtvejs og i slutningen af forløbene i almen sprogforståelse. Hensigten 

er at gøre det muligt for læreren at identificere elevernes niveau og tilrettelægge 

undervisningen herefter. Derudover muliggør screeningerne, at eleverne selv kan blive 

bekendt med deres niveau, og kan følge egen progression igennem modulet. I et af 

interviewene bliver sproglærerne således enige om, at man ikke skal være ’så bange for tests’ 

(int. 4).  

 I positiv forstand kan screeninger og tests anvendes til at læreren får et overblik 

over, hvilke elever der skal have særlig opmærksomhed. I praksis anvender lærerne således 

også disse tests til at niveaudele klasserne, sådan som det her fortælles: 

 

 Fx i almen sprogforståelse kan vi gå ind og dele klasserne op i niveauer. Det har jeg gjort en 

 del i latinundervisningen. Efter indledningstesten kan jeg se, okay, der er nogen her, der skal 

 have ekstra meget af min opmærksomhed, og så er der nogen, der bedre kan sidde og nørkle 

 med noget selv. Så på den måde har jeg delt op. Og det gør jeg så også efter 

 midtvejsevalueringen, hvor jeg ser: Hvad har rykket sig og om der er nogen, sådan som…Så 

 det har jeg gjort en del i. Så på den måde, har det en konsekvens. Der er nogen, de har brug 

 for mange gentagelser og meget hjælp fra læreren til de her ting, og så er der nogen, der kan 

 klare det mere eller mindre – næsten – selv. Så på den måde, ja. (int. 4) 

 

Dette begrundes med, at det muliggør et øget omfang af undervisningsdifferentiering i de 

relativt store klasser.  

 De tests, der benyttes i screeningerne, er forskellige former for multiple choise 

tests. De digitale tests har i deres udformning stor lighed med de tests, der anvendes på andre 

skoler i ’papirudgaver’. Fordelen ved digitaliseringen er, at de digitale tests kan ligge på 

skolens intranet og tillige indeholde en selvevaluerende funktion, der letter rettearbejdet 

betydeligt. Der gives ikke karakterer for screeningerne, ligesom de ikke indgår i en samlet 
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karaktergivning. Med den måde, hvorpå tests er indskrevet og anvendes i gymnasieskolen, er 

de således tænkt at skulle have en funktion i den formative frem for i den summative 

evaluering. 

 Flere lærere pointerede imidlertid også, at tests er begrænsede i relation til deres 

læringspotentiale. Denne lærerudtalelse er et eksempel herpå: 

 

 Når jeg har undervist, har jeg lavet nogle enkelte – lidt firkantede tests, hvor der kan svares 

mellem forskellige.. Multiple choise – i virkeligheden. Det optimerer selvfølgelig end form for test, 

men det er jo altså noget begrænset. Det har virkelig sine begrænsninger. Men det er lynhurtigt at 

få resultater ud af. (int. 3) 

 

Denne lærer underviste i samfundsfag og historie, mens de lærere, der ovenfor erklærer sig 

som tilhængere af tests, underviser i sprogfag. Forskellen i lærernes begejstring overfor tests 

kan til dels tilskrives individuelle forskelle, men kan tillige skyldes forskelle i de 

udfordringer, de forskellige fag stiller og den måde, hvorpå man som underviser betragter 

det som muligt at løse dem.  

 

Interaktion i Wiki portal  

En af de lærere, der blev interviewet til nærværende projekt, arbejdede med et forsøg med 

anvendelse af en interaktiv portal i form af en Wiki i undervisningen. I portalen kunne 

eleverne diskutere matematiske problemer samt metateori som fx, hvorvidt matematik er en 

videnskab. Elevernes bidrag blev løbende kommenteret og redigeret af læreren: 

 

 Men så ud over matematikprogram til opgaver til eksempler, så er vi også begyndt så småt, i 

 hvert fald nogen fysiklærer og jeg, at prøve at bruge… lave sådan en Wiki som man bygger 

 op omkring et forløb. Altså en Wiki – ligesom en, hvad hedder det, en Wikipedia-agtig ting 

 hvor man skriver osv. hvor de hægter sammen og hvor de, hvad hedder det, de elever der så 

 deltager, de kan så gå ind og skrive videre på det og selv lave nye ting. På en eller anden 

 måde bygge op så man får en eller anden videnbank over det projekt eller klassens arbejde 

 inden for at eller andet område. Det er ikke noget jeg har prøvet ret meget, men jeg har prøvet 

 det lidt inden for emnerne matematik – statistik, hvor man godt kan skrive meget uden at 
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 regne så meget. For lige så snart man begynder og skal lave formelarbejde, så bliver det meget 

 tungt. Men altså det synes jeg, kunne være sjovt, men det må også være noget med, at hvis 

 man går i gang med at lave sådan en Wiki over et område, ja så kan eleverne gå ind og rette 

 hinandens, og skrive videre på det. (int. 5) 

 

Det var interessant at følge elevernes diskussioner på portalen, men det står noget uafklaret, 

hvilken betydning, mediet har haft i elevernes læreproces. Som det beskrives af læreren, kan 

eleverne være tilbøjelige til at rette det forkerte. Det var således vanskeligt at følge, om der er 

foregået en kvalificering af argumentationen til trods for, at en Wiki opbevarer historikken i 

de indsendte bidrag.: 

 

 Og så kan man jo håbe, på en eller anden måde, at produktet vil blive bedre, men altså de har en 

tilbøjelighed til at rette de forkerte ting. De går ind og retter stavefejl, de går ikke rigtig ind og 

prøver at skrive videre eller uddybe det. Ikke det jeg har… men som sagt, jeg har ikke prøvet det 

ret meget. (int. 5) 

 

Meget tydede endvidere på, at ikke alle elever bidrog til diskussionen, men at denne blev 

domineret af nogle enkelte elever. Det er uvist, hvorvidt disse elever har bidraget, fordi de 

var særligt interesserede i matematik, eller om man qua medie fanger en anden gruppe end 

de ’traditionelle matematiknørder’. Med andre ord, om formen i sig selv virker motiverende 

på eleverne. Det er ligeledes uafklaret, om formen i et tilfælde som dette kommer til at skygge 

for indholdet, sådan forstået, at eleverne går mere op i selve det at interagere, end de går op i 

kvaliteten af det, de bidrager med.  

 

Portfolio og logbøger 

En af de andre lærere, der indgik i nærværende undersøgelse, havde intentionen om at 

arbejde med portfolio og logbøger i undervisningen: 

 

 Og så havde jeg lidt overvejet i hvert fald i min ene engelskklasse – mine A-niveau, 1.g’er er de – 

og prøve at lave noget portfolio evaluering med dem således at vi har flere produkter, men hvor 
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de så på forhånd ved, at jeg giver dem en samlet bedømmelse, i et forløb jeg skal have her midt 

på foråret, går jeg i gang med det. Om [emnet; GC] og der er et længere forløb – der regner jeg 

med at de skal lave nogle forskellige ting – skriftlige og også podcast osv. Så gøre dem klart, at de 

får en karakter for det her forløb, som så også kommer til at smitte af på deres 

standpunktskarakter. Det tror jeg, jeg vil prøve at systematisere der, og se, hvad de siger til det. 

Også for ligesom at holde sammen på sådan et forløb der, at det kunne være meget godt, hvis 

man også refererer tilbage hele tiden til de produkter, de har lavet tidligere. Ja nu har I lavet det, 

og nu går vi så videre med det her. Det vil jeg prøve at eksperimentere lidt med i den ene klasse. 

Og jeg kommer også til at lave en podcast så med dem i den forbindelse – selvfølgelig. Men det 

bliver sådan noget. (int. 4) 

 

En portfolio kan beskrives som en systematisk og målbevidst udvælgelse af elevarbejder, der 

komponeres, udvælges og samles af eleven selv (Krogh 2006; Krogh & Juul Jensen 2003), 

mens en logbog er en løbende opdateret redegørelse over det, der sker i undervisningen. I 

den aktuelle sammenhæng henviser betegnelsen ’portfolio’ til, at klassen havde et rum i 

Fronter, hvor læreren lagde spørgsmål og tekster, og hvor eleverne havde hver deres mappe, 

som kun de havde adgang til. Her kunne de opbevare skriftlige opgaver, podCast, 

PowerPoint præsentationer o.l. samt lærerkommentarerne hertil. Opgaver blev afleveret ved, 

at eleverne uploadede dem i det fælles rum i Fronter. Derefter var de synlige og tilgængelige 

for ikke alene læreren, men for alle, der havde adgang til rummet.  

 På denne vis bevares såvel holdets som den enkelte elevs materiale i henholdsvis 

de fælles og de individuelle mapper. Dette etablerer ideelt en historik over både klassens og 

den enkelte elevs arbejde. Samtidig forudsætter optimal anvendelse af de individuelle 

portfolio’er, at eleverne tager stilling, udvælger og placerer produkter i mapperne.  

 Portfolioprincippet knytter sig ikke kun til digitale medier, men kendes også fra 

forskellige former for fysiske mappesystemer, hvor elever (og fx fotomodeller, arkitekter og 

kunstnere) opbevarer produkter, der til sammen illustrerer vedkommendes kompetencer og 

spændvidde. I en portfolio er de individuelle mapper således ikke præget af tilfældighed. 

Kun ved omhyggelig udvælgelse kan de fungere som element i den formative evaluering, 

som portfolioen retter sig imod. 
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II. Portfolioevaluering 

Evaluering og (selv-)refleksion 

De digitale medier rummer således en række potentialer med henblik på at fastholde udtryk 

for elevernes aktuelle læringsniveau og deres progression. Blandt disse er muligheden for at 

gemme tidligere udkast til opgaver, afleverede og kommenterede opgaver, PowerPoint 

præsentationer, optagelser af oplæsning og fremlæggelser, fotos, videoklip og kombinationer 

heraf i podCast. Medierne har tillige en kreativ dimension, eftersom det ikke er ligegyldigt, 

hvordan PowerPoint præsentationer og podCast fremstilles. Også formen er med andre ord 

udtryk for såvel elevens niveau som progression. 

 Som det fremgår af ovenstående, vægter de omtalte evalueringsformer den 

formative evaluering frem for den summative. Som det omtales af en skoleleder, er det 

vanskeligt at tænke sig summativ evaluering uden den formative: 

 

 Procesevaluering bruger vi – altså, den formative evaluering er meget vigtig. Og jeg synes også, at 

den er vigtig, når man så kigger på den summative evaluering – at have den formative indeni. Det 

kan jo godt være, at det endelige produkt af forskellige grunde måske ikke er lige så vellykket, 

som man havde forventet i forhold til den procesevaluering, der var, der udtrykte et meget 

positivt samarbejde. (int. 2) 

 

Dette gør sig både gældende, når det drejer sig om brugen af IT og når IT anvendes som 

redskab i evalueringen. Den formative evaluering fungerer løbende som et led i 

undervisningen og iværksættes med henblik på at kvalificere elevernes læring og sikre 

progression. Den summative evaluering er derimod den bedømmelse, der foregår til 

eksamen. Dette uddybes således af Ellen Krogh: 

 

Evalueringshandlinger kan fortolkes både formativt og summativt afhængigt at, hvilken 

kontrakt, der foreligger i situationen. Mens den formative kontrakt sætter fokus på egen læring 

og udvikling, sætter den summative fokus på status og konkurrence i forhold til andre. Dette kan 

illustreres ved at pege på den status, som fejl har i henholdsvis summativ og formativ evaluering. 
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Inden for en formativ kontrakt ses fejl som søgende og  eksperimenterende skridt ud i en ny 

faglig forståelse. De skal eksponeres, studeres og  arkiveres for at gøre det muligt at lære af dem. 

Inden for en summativ kontrakt ses fejl som svagheder ved præstationen. Det er derfor ikke en 

klog elevstrategi at fremvise fejl. Eleven må tværtimod søge at skjule svagheder og skyde styrker i 

forgrunden, når det drejer sig om at få en god karakter. Forholdet mellem elev og lærer er derfor 

også forskelligt i de to kontrakter. Inden for en summativ kontrakt må de, der evaluerer holde 

afstand som en neutral dommer for at sikre lighed og retfærdighed. Når der arbejdes inden for en 

formativ kontrakt, er den der evaluerer, tæt på den lærende og involveret i læreprocessen.  

(Krogh 3006: 21) 

 

Når IT indtager en placering i den formative frem for i den summative evaluering, kan det 

skyldes, at man primært betragter IT som et redskab i gymnasieskolen frem for som et 

selvstændigt medium, som man bedømmes for og eksamineres i. Som redskab spiller de 

digitale medier således stadig en relativt beskeden rolle i eksamenssituationer – om end de 

anvendes til tekstbehandling i skriftlige eksaminer og til PowerPoint præsentationer ved 

mundtlige eksaminer.  

 I relation til den formative evaluering er den plads, de digitale medier har 

indtaget, imidlertid interessant. Som det ses af ovenstående, anvendes IT i evaluering 

primært i form af tests, forskellige former for interaktive fora og programmer samt i form af 

mappe- og portfolio-ordninger. I disse tilfælde kommer medierne til at indtage en position, 

hvor de muliggør fastholdelse af lærings- og kompetencestadier samtidig med, at de gør det 

muligt for eleven at etablere distance til egen læring. De kommer så at sige til at repræsentere 

en ’anonym anden’ og derigennem befordre elevens selvrefleksion. 

 Portfolio indtager her potentielt en særstilling som evalueringsmetode i det 

almene gymnasium. Dette i og med, at portfolio-metoder er indskrevet i bekendtgørelsen i 

form af den studierapport, der indgår i almen studieforberedelse, og som skal udarbejdes i 

løbet af gymnasieuddannelsen. Studierapporten skal således indeholde en oversigt over de 

emner, der er arbejdet med, de fag og faglige hovedområder, der er indgået i arbejdet på 

hvert klassetrin, de faglige mål og kompetencemål, der er formuleret i arbejdet med hvert 
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emne, de produktformer, emneforløbene er afsluttet med samt endelig de evalueringsformer, 

der er anvendt (Undervisningsministeriet 2006: 36).  

 Når portfolioen må betragtes som et relevant redskab til evaluering, er det ikke 

mindst, fordi den kræver refleksion i udvælgelse og bevarelse af produkterne. Dette 

udtrykkes således af en dansk- og samfundsfagslærer: 

 

 Men altså det kan man sige, det er jo selvfølgelig også en form for evaluering, fordi… men jeg 

 kan specielt godt lide det der med, at de skal lære, at reflektere over det de gør. Og det er jo 

 det, der ligger i portfolio-tanken, og det behøver man jo i og for sig ikke at have et portfolio 

 med, men selvfølgelig er det klart, at hvis eleverne skal have noget ud af det på længer sigt, så 

 skal de jo have nogle steder, hvor de kan samle deres ting, og se hvad er der egentlig sket med 

 det her.(int. 6) 

 

Derudover lægger portfoliometoden op til at der arbejdes ud fra den variation i arbejds- og 

produktformer, som er indskrevet i bekendtgørelsen. I og med, at portfolioen forudsætter og 

bidrager til elevens selvrefleksion, er den endvidere i overensstemmelse med 

bekendtgørelsens formulering af gymnasiets dannelsesideal:  

 

Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig 

myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende til deres omverden: 

medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige  udvikle 

elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.  

(Undervisningsministeriet 2006 kapitel 1, § 1, stk. 4)  

 

Det øgede fokus på eleven som et selvrefleksivt individ understreger imidlertid også, at 

evaluering ikke alene skal betragtes som et forhold mellem elev, lærer og undervisningens 

indhold. Der er derimod tale om, at eleven skal trænes i løbende at evaluere såvel 

undervisningens indhold og form som sit eget arbejde hermed.  

 Hermed er vægten forskudt fra summativ til formativ evaluering. Som det 

anføres af Krogh og Juul Jensen er et vellykket portfolioforløb dog betinget af, at den 

formative og den summative evalueringspraksis er i overensstemmelse. Ifølge forfatterne 
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nytter det således ikke meget, hvis portfolioen ikke medtænkes i den summative evaluering 

(Krogh & Juul Jensen 2003: 10). Dette er væsentligt, fordi det er portfolioens placering i den 

summative evaluering, der afgør dens status i elevernes bevidsthed.  

 

Undervisningsdifferentiering og ansvar for egen læring 

Kravet om elevernes selvevaluering er i princippet en forlængelse af kravet om 

individualisering af undervisningen, der ligeledes er skrevet ind i bekendtgørelsen for det 

almene gymnasium. Individualiseringskravet kommer til udtryk på to måder: Dels med en 

hensigtserklæring om, at elevernes individuelle interesser i større omfang skal inddrages i 

undervisningen i form af en (i realiteten relativt begrænset) valgfrihed af fag og emner til 

større projekter og studieretningsopgaver. Dels kommer den til udtryk i en stigende grad af 

undervisningsdifferentiering. Det hedder således blandt andet at: ’Undervisningen skal 

tilrettelægges under hensyntagen til elevernes forskellige evner og forudsætninger’ 

(Undervisningsministeriet 2006, kapitel 6, § 62). 

 Flere af de omtalte evalueringsmetoder som fx sprog-screeninger og -tests 

anvendes i praksis til at differentiere undervisningen, sådan at den i større omfang tager 

udgangspunkt i hver enkelt elevs aktuelle niveau. Screeningerne er således ikke prøver i den 

forstand, at de er karaktergivende eller medtællende i en årskarakter. Deres eneste formål er, 

at de kan fungere som udgangspunkt for undervisningsdifferentiering. Ud over 

screeningerne er portfolioen et anvendeligt redskab i undervisningsdifferentieringen. 

Samtidig er den et redskab, som kan give et mere nuanceret blik på elevernes kvalifikationer 

og kompetencer end tests. Såfremt den indeholder elevens mere eller mindre vellykkede 

forsøg og overvejelser frem for blot de færdige og rettede opgaver, vil portfolioen fremstå 

som et personligt dokument over den individuelle læreproces. Inddrages den i 

evalueringerne med læreren, kan den give et indblik i elevens stærke og svage sider samt 

indikere de særlige fokuspunkter, hvor der med fordel kan sættes ind i undervisningen. På 

denne vis kan den ligeledes blive et nyttigt redskab i lærerens planlægning af undervisningen 

(Krogh & Juul Jensen 2003: 80). 
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 I realiteten vil det dog ofte være op til eleverne, hvordan og i hvilket omfang, de 

benytter sig af portfolioen som redskab til refleksion og selvrefleksion. På denne vis er den 

betinget af, at eleverne selv tager ansvar for deres egen læring (Bjørgen 1995). Med begreget 

’ansvar for egen læring’ understreges det, at læring kræver, at eleven går aktivt ind i 

læreprocessen og selv tager ansvar herfor. Derved forskydes ansvaret fra underviseren til 

eleven, hvilket i første instans kan synes rimeligt og som en naturlig følge af, at moderne 

undervisere ikke kun møder autoritetstro, motiverede, aktive og engagerede elever: De 

hverken kan eller skal forvente, at det er læreren, der er den ansvarlige for, at de lærer noget.  

 Princippet er imidlertid ikke uden problemer. For det første er underviseren nødt 

til at overveje det udviklingspsykologiske perspektiv, der ligger i, at gymnasieelever er meget 

unge mennesker, der ikke nødvendigvis mestrer denne kompetence. For det andet må de 

(fag-)didaktiske overvejelser omfatte, at eleverne mangler indsigt i, hvad de skal lære, og 

hvordan læreprocesser i relation til det pågældende fag mest hensigtsmæssigt sættes i værk. 

Ansvarsfordelingen må med andre ord præciseres. 

 Som det fremgår, er der med den seneste bekendtgørelse for det almene 

gymnasium lagt op til en række ændringer i den måde, hvorpå læring tænkes i 

gymnasieskolen. Disse kan illustreres igennem forskydninger i relation undervisningen 

elementer, som fremstilles i figuren hentet hos Karen Borgnakke (2007: 31):  
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Figurens poler illustrerer, hvordan prioritering af elevens selvaktivitet, refleksivitet og 

’ansvar for egen læring’ medfører omtalte forskydning fra lærer til elev. Samtidig illustrerer 

den, at øget vægtning af refleksion over egen læreproces vil resultere i forskydning af 

undervisningen i retning af det processuelle og dermed væk fra det faglige indhold.  

 Som det understreges i en evalueringsrapport af gymnasiereformen, betyder 

vægtning af proces og refleksion, at elevernes opmærksomhed flyttes fra læring i faget til 

læring om faget (Dolin m.fl. 2006: 21). Der kan med andre ord foregå en forskydning i retning 

af metalæring frem for fag-tilegnelse. Med vægtning af processen foregår der således en 

forskydning fra kvalifikationer, hvilket vil sige oparbejdelse af en faglighed, til mere generelle 

kompetencer, som betragtes som studierelevante i bredere forstand. Blandt disse kan være 

udvikling af personlige kompetencer som samarbejdsevner, kreativitet, innovation, kritisk 

sans, refleksion og ansvarlighed samt ’overfaglige’ kompetencer som det at mestre forskellige 

genrer og metoder samt videnskabsteori (Dolin m.fl. 2006: 22).  

 Portfolioens potentiale som evalueringsform synes imidlertid at ligge i, at den 

kan gøre det muligt at inddrage både det processuelle og det faglige aspekt i den enkelte elevs 

progression.  

 

 

Fag/sag 

Elev 

Situation/forløb 

 Lærer 
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Ud i det offentlige rum 

De fleste af de evalueringsformer, der er omtalt i det foregående, retter sig mod elevens 

selvevaluering og selvrefleksion. Selvevaluering og selvrefleksion er imidlertid ikke noget, 

foregår friholdt af den sociale praksis, hvori eleven indgår. I den moderne gymnasieskole er 

der således en betydelig offentlighed omkring eleverne: Hyppigt foregår undervisningen ved, 

at eleverne præsenterer individuelt eller i grupper, i det omtalte ’portfolioforløb’ uploadede 

eleverne deres opgaver i den fælles mappe i Fronter, sådan at alle havde adgang til alle 

opgaver, ligesom eleverne læser og opponerer hinandens opgaver. Eleverne inddrages med 

andre ord løbende i lærerens evalueringer af klassekammeraterne, ligesom de selv opfordres 

til at deltage heri. Ifølge læreren er offentlighed om opgaverne noget, der sædvanligvis bliver 

modtaget med blandede følelser fra elevernes side: 

 

 Ja, på den ene side går de meget op i – de er nogen gange lidt sådan– ikke flove – men de er lidt 

beklemt med de ting de skriver, så spørger de så tit til at nu er det kun mig – læreren – der kan se, 

ikke også? Det her skriftlige produkt. Ja, ja siger jeg så, det er det så. Men jeg regner med, nu skal 

jeg snart have dem til at kigge lidt på hinandens skriftlige produkter. Det kan de jo lære rigtig 

meget af, men det er jeg lidt spændt på, hvordan de har det med det, når jeg skal introducere det. 

Fordi indtil videre er de vant til, at det kun er mig, der kan se det, men det bliver også et lille 

projekt, for at få dem… så de kan se hvad der kræves på de forskellige niveauer. Så man kan jo 

simpelthen gøre det helt konkret tage en stil- en essay de har lavet. Der er nogen – et par der får 

12, og nogen får 10, og så kan man jo lægge dem ud, og så kan de se, hvad er en eksemplarisk 

ting. Så det har jeg tænkt mig, at jeg vil se, om jeg ikke kan tvinge dem til på en eller anden måde. 

(int. 4) 

 

Som det fremgår, havde læreren til hensigt at anvende indsigt i de gode opgaver som 

eksempler på ’best practice’. 

 Med den generelt øgede offentlighed følger også en øget offentlighed af 

evalueringerne; både lærerens evalueringer af hver enkelt elev og elevernes gensidige 

evalueringer af hinanden. Som et led i nærværende projekt observerede jeg på en 

undervisning i engelsk i omtalte 1.g klasse. I flere af de lektioner, hvor jeg var til stede, bestod 
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en stor del af undervisningen i, at eleverne præsenterede gruppearbejde i PowerPoint. Her 

blev jeg opmærksom på dels, hvor bevidste og scenevante de unge var, dels på, hvordan der 

var forskel på de øvrige elever reaktioner i forhold til de, der præsenterede. Mens man var 

relativt uopmærksom under nogle gruppers fremlæggelse, var man langt mere opmærksom 

under andres. Tilsvarende blev nogle elever korrigeret hyppigere af deres kammerater end 

andre. Dette mønster gentog sig på tværs af præsentationer, hvor eleverne var i nye 

gruppekonstellationer. 

 Det var således åbenlyst, at hver enkelt elev fik tildelt en position i klassen som 

var betinget af den måde, hvorpå de blev betragtet som ’passende’ ud fra, hvordan de var i 

stand til at forvalte sociale og faglige kompetencer. Nogle fik færre rettelser af læreren under 

præsentationerne end andre. Positionerne blev befæstede af den måde, hvorpå elevernes 

præstationer evalueredes i klassens offentlighed. Dette foregik i et mønster, der hurtigt blev 

afkodet af klassekammeraterne og som fik betydning for, om man var opmærksom eller 

drillende. Medvirkende til at vedligeholde positionerne var desuden, at alle elevernes 

opgaver var tilgængelige for alle, samt ved at nogle blev fremhævet som særligt 

eksemplariske. Lærerevalueringerne kommer således til at farve elevernes gensidige 

forståelse af hinanden og den måde, hvorpå klassens hierarki af ’dygtige’ og ’dumme’ 

etableres.  

 

Konkluderende bemærkninger 

Dermed rettes der fokus på, at selv om evalueringen i portfolioen i princippet er en personlig 

og privat selvevaluering, og der ikke gives karakterer for alle produkter, vil den til enhver tid 

være betinget af den position, hver enkelt oppebærer i læringens sociale kontekst. Elevens 

oplevelser af egen succes og fiasko, som anvendes i deres selvevalueringer, er dels skabt af 

lærerens feed-back, dels af klassekammeraternes respons i det offentlige rum.  

 Med den øgede offentlighed bliver elevernes performance vigtig. I denne 

forstand kan performance ikke alene forstås som et ydre fænomen i form af en 

selvfremstilling som facade, men som selv-refleksiv selv-skabelse, sådan som det blandt 

andet ligger i Judith Butlers anvendelse af begrebet performativity: ’The performative is not 
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merely an act used by a pregiven subject, but is one of the powerfull and insidious ways in 

which subjects are called into social being, inaugurated into sociality by at variety of diffuse 

and powerfull interpellations.’ (Butler 1999: 125)  

 Den markante betydning for individets selv, der her indikeres, kalder på øget 

refleksivitet i forhold til, hvordan mere personrettede og personlige evalueringsformer som 

portfolioen anvendes i praksis. Hvorvidt den pointe, der ofte fremhæves om, at portfolioen 

fører til øget læring og motivation (Krogh & Juul Jensen 2003) kan oppebæres i praksis, er 

således betinget af den måde, hvorpå den forvaltes. Derudover er den betinget af en række 

andre faktorer i undervisningen, herunder den måde, hvor hver enkelt elev får tildelt eller 

bliver forment rum for fejltagelser og således for læring.  

 Som det anføres af Krogh og Juul Jensen, er portfolio ikke en enkelt ting, men 

formes af det læringssyn, hvorunder den praktiseres (Krogh & Juul Jensen 2003: 20). Med 

Butlers forståelse af performance understreges det endvidere, at læringssynet slår ind i eleven 

som andet og mere end tilegnelsen af kvalifikationer og kompetencer. Det bliver et spørgsmål 

om, hvem og hvad, man kan blive til som person. 

   

Litteratur 
Bjørgen, Ivar A. (1994). Ansvar for egen læring. Oslo: Tapir. 
Borgnakke, Karen red. (2007). ’Nye læringsstrategier i de gymnasiale uddannelser’. I: Gymnasiepædagogik nr. 59. 
Syddansk Universitet: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. 
Butler, Judith (1999). ’Performativity’s social magic’. I: Bourdieu – a critical reader.Blackwell. 
Christensen, Bente Lukman, Birthe Dalsgaard, Henriette Knudsen og Aase Munk (2006). 
’Professionsforestillinger’. I: Gymnasiepædagogik nr. 57. Syddansk Universitet; Institut for Filosofi, Pædagogik og 
Religionsstudier. 
Darling, John & Sven Erik Nordenbo (2003). ’Progrssivism’. I: The Blackwell Guide to the Philosophy of Education. 
Blackwell Publishing.  
Dolin, Jens m.fl. (2006) Evaluering af grundforløbet på stx. Odense: Institut for Filosofi, Pædagogik og 
Religionsstudier, Syddansk Universitet. Maj 2006. 
Gergen, Kenneth (1991). The Saturated Self. Basic Books. 
Giddens, Anthony (1991). Modernitet og selvidentitet. Hans Reitzels Forlag. 
 
Krogh, Ellen (2006). En ekstra chance. Portfolioevaluering i dansk. Undervisningsministeriet. 
Krogh, Ellen & Mi’janne Juul Jensen (2003). ’Portfolioevaluering’. I: Gymnasiepædagogik nr. 40. Dansk Institut for 
Gymnasiepædagogik, Syddansk Universitet. 
Undervisningsministeriet (2006). Bekendtgørelse om uddannelse til studentereksamen - stx-bekendtgørelsen . 
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/b20060134305-REGL. 20.03.07. 
 


