
EVALUERINGSSTRATEGI - FG 
FORMÅL 

På Frederikssund Gymnasium har vi en strategi for evaluering, der går ud på at sikre: 

 At eleverne løbende er opdateret om, hvordan de klarer sig fagligt i de enkelte fag, projekter og 

fagområder 

 At eleverne reflekterer over egne læreprocesser (og læreprocesser i samarbejde med andre) og 

dermed bliver bevidste om faglige udviklingsmuligheder 

 At der foregår en gensidig og respektfuld drøftelse mellem lærere og elever om 

undervisningens indhold og tilrettelæggelse 

 At lærerne får mulighed for at bedømme eleverne via interne prøver 

 At give ledelsen grundlag for at leve op til sit pædagogiske ansvar for undervisningens helhed 

og sikring af kvaliteten af planlægning og gennemførelse af undervisning 

 At resultaterne af evalueringerne indgår i skolens kvalitetssystem. 

Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i kap. 11 i Lov om de gymnasiale uddannelser (Lov Nr. 

1716 af 27.12.16) og § 19 i Bekendtgørelsens nr. 497 af 18. maj 2017. 

INDHOLD 

Evalueringsstrategien indeholder følgende elementer: 

 Formativ evaluering i den løbende undervisning – herunder feedback- og feedforwardstrategier 

til elevernes videre arbejde 

 Summativ evaluering af elevernes præstationer i form af screeninger, interne prøver og 

standpunktskarakterer 

 Undervisningsevaluering i fagene 

 Evaluering af grundforløb og andre længerevarende projektforløb 

 Elevtrivselsevaluering. 

Evalueringsstrategien vedrører både stx, htx og hf med mindre andet er anført ved de enkelte 

afsnit. 

 

FORMATIV EVALUERING 

Med gymnasiereformen i 2017 står der (i loven) om evaluering: 

§ 28 stk. 3 Elevernes faglige udbytte af undervisningen skal løbende evalueres, så elever og lærere 

informeres om elevens faglige progression, og det skal sikres, at eleven systematisk inddrages i 

evalueringen gennem arbejdet med mål for egen udvikling. 

Det er på ingen måder nyt, at eleverne evalueres, og sådan set heller ikke, at eleverne inddrages i 

evalueringerne. Men systematikken og refleksionen over egen læring kalder på en tydeligere 

metodik i de løbende evalueringer end tidligere, som den enkelte lærer ikke skal efterlades alene 

med. Formativ evaluering, hvor eleverne ikke bliver målt på den sædvanlige 7-trinsskala, skal hjælpe 



2 

med til at automatisere den elevrefleksion over læring, som skal bringe eleven bedst muligt videre, 

både præstationsmæssigt og dannelsesmæssigt.   

Derfor er formativ evaluering et vigtigt led i spørgsmålet: Lærer eleverne det, de kan og skal?  

Formativ evaluering er en del af måden, hvorpå eleven evalueres i gymnasietiden, og kan ikke stå 

alene,  ligesom summativ evaluering også kun er en del af denne evalueringsstrategi.  

Årsagen til, at formativ evaluering er opprioriteret i vores evalueringsstrategi er en vis bekymring i 

forhold til tendenser i retning af en uddannelseskultur, hvor karakterer og ikke den enkelte elevs faglige 

udvikling er i fokus (EVA 2017)” (Beck & Rørdam, 2017, s. 13).  

Det er de enkelte faggrupper, som drøfter hvilke feedback– og feedforward-strategier, der er bedst 

egnede til fagets væsen og konkrete opgaver. Et eget redskab i denne forbindelse kunne være peer-

respons, hvor eleverne (ud fra forskellige principper i gruppesammensætningen) giver hinanden 

feedback– og feedforward-strategier. Her fastlægger læreren meget detaljeret, hvad eleverne skal 

have fokus på i responsen til hinanden. Her henvises som inspiration til bogen ”Tegn på dannelse” 

(Beck & Rørdam Thom, U Press 2017), hvor fagene dansk, engelsk, naturgeografi, spansk, 

matematik, idræt og samfundsfag er viet særlig opmærksomhed med et kapitel hver. Øvrige fag 

kan også lade sig inspirere her.  

Formål: At læreren og eleven sammen undersøger, hvad læringsudbyttet af konkrete præstationer 

eller produkter af enten mundtlig eller skriftlig art er – og hvordan den enkelte kan arbejde videre 

med faglige problemstillinger med henblik på at øge udbyttet. (frit efter definitionen af formativ 

evaluering, s. 14 Beck & Rørdam, 2017) 

Tidspunkt: Det tilstræbes, at eleven min. to gange i hvert fag oplever, at læreren er initiativtager til 

en formativ evaluering (skriftlig eller mundtlig – i smågrupper eller individuelt). 

Opfølgning: Afhænger af situationen for den formative evaluering. Her skelnes imellem to 

situationer: 

 Hvis formativ evaluering sker som led i den løbende feedback/feedforward, er det lærerens 

ansvar at indrette undervisningen på en måde, som giver eleven mulighed for at opnå øget 

læring. Det er vigtigt at læreren overvejer den formative evaluerings form og indhold set ud fra 

den konkrete kontekst (produkt/opgave/præstation). Den dialogiske form skal netop indrettes, 

så den matcher formålet bedst muligt (fx at opnå beherskelse af nogle særlig kriterier ved en 

opgavetype, at optimere en arbejdsproces i et projekt eller andet).   

 Hvis formativ evaluering sker som opfølgning på en karaktergivning/summativ evaluering, 

genoptages dialogen med eleven efter næstkommende karaktergivning med henblik på at øget 

læring. 
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SUMMATIV EVALUERING 

SCREENINGER  

Screeninger i dansk og matematik i 1g foretages af de relevante lærere eller læse-/matematik-

vejledere med et egnet værktøj, hvor elevernes færdigheder og faglige niveau testes.  

Screeningsresultaterne er kvantificerbare størrelser, som er lette at udlede data af og videndele 

med relevante kolleger og ledelsen i bestræbelsen på at lave de mest hensigtsmæssige indsatser på 

årgangen. 

 

DANSK-SCREENING 

Formål: Læsevejlederne evaluerer screeningresultaterne med det delte formål: 

 At kunne spore om nogle elever skal testes for ordblindhed 

 At kunne indrette særlige kurser og hjælp til fx langsomme læsere 

 At kunne give de øvrige faglærere en tilbagemelding om elevernes resultater. 

Tidspunkt: I grundforløbets første del (i 1g) screenes alle elever i dansk af læsevejlederne.  

Opfølgning: Læsevejlederne udarbejder en plan for årets indsatser på deres område og sparrer med 

ledelsen om hjælp og særlig støtte ved eksamen for ordblinde elever og andre elever med 

udfordringer ved at læse og skrive. 

 

MATEMATIK-SCREENING  

Formål: Screeningen foretages med det delte formål: 

 At afklare, om der skal laves et særligt grundkursus i matematik for de svageste elever, når 

studieretningsforløbet begynder 

 At kunne give matematiklærerne en hurtig pejling på holdets niveau og spredning 

 At kunne give studievejlederne et kvalificeret grundlag at vejlede eleverne på inden deres valg 

af studieretning (og dermed maC/MaB/MAA)   

Tidspunkt: Der foretages to screeninger i matematik, som afvikles i begyndelsen og i slutningen af 

grundforløbet. 

Opfølgning: De involverede matematiklærere i grundforløbet/matematikvejlederen vurderer 

resultaterne og videregiver dem til studievejlederne, og videndeler derefter med de kommende 

matematiklærere i studieretningsforløbet. Hvis der er behov for særlige indsatser (kurser eller 

individuel hjælp), iværksættes dette af matematiklærerne/matematikvejlederen efter behov. 
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INTERNE PRØVER 

Det er fordybelsestiden fra fagene, som bruges ved afholdelse af de interne prøver.    

Eleverne skal i løbet af deres uddannelse til i alt mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver, 
som fastsættes af institutionens leder, med henblik på at eleverne får træning i forskellige 
prøveformer, der indgår i uddannelsen. De interne prøver skal omfatte skriftlig eller mundtlig 
årsprøve i studieretningsfag, i dansk på A-niveau og i matematik på A- eller B-niveau (jf. Lovens § 28, 
stk. 4). 

 

  Efterår - Termins- 
prøve, skriftlig 

Forår - Termins- 
prøve, skriftlig 

Skriftlig årsprøve Mundtlig årsprøve 
  

1g 
  

NV & AP (ingen) 1: MAA/ENA  
 
2: DHO 

1: FyB (for BTA)/KeB (for GVA) 
1: MaB (for SAA-ENA + MUA) 
1: SpB (for sprog)/SA (for SA-MA) 

2: DHO 

2g 
  

 
MaB /EnB DAA 

  
 
SRO 

MAA/SR-A-fag (som det passer 
ind ift. øvrige eksaminer) 
 
SRO 

3g 
  

 SR-A-fag 
(ENA, SAA, 
BTA/GVA, MUA) 

Afsluttende skr. 
fag  

(ikke relevant) (ikke relevant) 

1hf 
  

(Hist.-opg. i 
nov./dec.) 

Mat C DAA EnB 

2hf 
  

  Afsluttende skr. 
fag 

(ikke relevant) (ikke relevant) 

1htx 
  

NV & PU (ingen) MAA 
(SO-projekt) 

FyB/KeB 
Teknologi (SO-projekt) 

2htx   EnB DIHO 
Mini SRP 

DIHO 
MAA 

3htx DAA skr. Afsluttende skr. 
fag 

(ikke relevant) (ikke relevant) 
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STANDPUNKTSKARAKTERER 

Ifølge bekendtgørelsens §23 skal der gives mundtlige standpunktskarakterer i alle fag. 

Der skal desuden gives skriftlige standpunktskarakterer i følgende fag: 

1. Fag, der har skriftlig prøve til eksamen 

2. Matematik C og B 

3. Biologi B, fysik B, kemi B og naturgeografi B 

4. Begyndersprog og fortsættersprog på B-niveau 

Formål: Karaktergivningen tjener det delte formål: 

 At eleven jævnligt får en konkret tilbagemelding på det faglige standpunkt på en kendt skala. 

 At lærerne og ledelsen drøfter elevernes standpunkt, således at denne systematiske 

monitorering giver et billede af karakterudviklingen hos den enkelte elev. 

Tidspunkt: Alle lærere giver standpunktskarakterer til sine hold ca. 1. november, 1. marts og ved 

undervisningens afslutning i maj. Dog får 1. stx og htx ikke den første standpunktskarakter, da 

grundforløbet afsluttes primo november. 

På hf gives udelukkende formativ feedback (og ikke standpunktskarakterer) i form af skriftlige 

kommentarer under karakterer i Lectio. Tidspunktet og opfølgningen for disse elevevalueringer 

følger det, som er anført ovenfor/nedenfor i disse afsnit. 

Opfølgning: Efter indtastningen (og før offentliggørelsen af karaktererne) mødes klassens 

studievejleder, klasselæreren, en administrativ medarbejder og den relevante 

ledelsesrepræsentant, som gennemgår hver klasses standpunktskarakterer (og evt. 

lærerkommentarer som ledsager disse). Hvis der observeres bekymrende standpunkt hos en elev, 

diskuteres det hvilken konkret indsats, der skal iværksættes af hhv. studievejlederen, ledelsen og de 

involverede lærere.  

Referaterne fra disse såkaldte karaktermøder lægges i Lectio under den indbyggede gruppe ”Alle 

Lærere”, så alle kan se opfølgningen på elevernes standpunkt (og trivsel). 

 

UNDERVISNINGSEVALUERING I FAGENE 

Alle fag skal lave evaluering af undervisningen med eleverne på hvert hold. Det er oplagt at evaluere 

i forbindelse med at et forløb afrundes, men det er op til læreren at vælge de mest hensigtsmæssige 

tidspunkter. Formen på evalueringen kan variere, men det er vigtigt, at eleverne får mulighed for at 

komme til orde anonymt mindst en gang årligt i hvert fag. 

Den centrale skriftlige evaluering: 

Formål: At sætte fokus på undervisningens indhold, undervisningsformer, lærerens formidling og 

elevernes egen indsats. 

Tidspunkt: Der foretages en generel evaluering af alle hold ved hjælp af et centralt formuleret 

spørgeskema med få spørgsmål (ca. 5), som alle elever svarer på på en gang. Det er 

administrationen, som iværksætter denne evaluering. 
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Opfølgning: Administrationen sender resultaterne ud til hver holdlærer, som kan bruge de skriftlige 

(kvantificerbare udsagn) som et udgangspunkt for en mundtlig drøftelse på holdet af de generelle 

forhold om undervisningen. 

Den decentrale evaluering i fagene: 

Formål: Det centrale spørgeskema danner udgangspunkt for en dybere drøftelse på holdet af 

undervisningen. 

Tidspunkt: Undervisningsevalueringen skal ske to gange årligt, senest ved udgangen af december 

og marts. Typisk direkte (kort tid efter) den centrale spørgeskemaundersøgelse er afholdt. 

Opfølgning: Læreren skal sikre, at undervisningens form og indhold tilpasses holdet bedst muligt, 

så elevernes brugbare input omsættes til praksis i timerne. Ved den årlige MUS medbringer læreren 

en undervisningsevaluering efter eget valg, som udgangspunkt for en drøftelse af den daglige 

praksis i klasserummet. Det kan enten være en meget positiv evaluering eller en mere kritisk 

evaluering, som læreren ønsker at drøfte med ledelsen. 

 

EVALUERING AF GRUNDFORLØB  

& ANDRE LÆNGEREVARENDE PROJEKTFORLØB 

 

EVALUERING AF GRUNDFORLØBET (STX OG HTX) 

Formål: Spørgeskemaet har fokus på, hvorvidt eleverne har følt sig tilpas med strukturen og 

tempoet i grundforløbet. Desuden undersøges det, hvorvidt eleverne har ændret holdning til 

studieretningsvalget under grundforløbet ift. deres valg på optagelse.dk. Slutteligt angiver eleverne 

i fri tekst andre forhold, de finder anledning til at kommentere på om grundforløbet. 

Tidspunkt: I slutningen af grundforløbet besvarer eleverne et spørgeskema i en af de sidste timer 

med familielæreren.  

Opfølgning: Familielærerne og ledelsen sammenfatter evalueringerne og diskuterer, hvad der 

fremover skal justeres, for at grundforløbet er så vellykket som muligt. 

 

EVALUERING AF AP (STX) 

Formål: At vurdere om eleven har opnået viden om og grundlæggende kundskaber og færdigheder 

i sproglig analyse med brug af den relevante terminologi. [Fra læreplanen i AP] 

Eleven får en samlet summativ evaluering, som er medtællende i elevens 

studentereksamensgennemsnit med vægten 0,25. Det er de interne lærere i latin- og almendelen, 

som evaluerer eleverne. 

Tidspunkt: I den sidste uge af grundforløbet afholdes en skriftlig AP-prøve i latin- og almendelen 

som varer to timer.  
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Opfølgning: Lærerne i AP-gruppen vurderer hvert år, hvorvidt der skal justeres i 

undervisningsforløbet og den afsluttende prøve i næste skoleår. 

 

EVALUERING AF NV (STX & HTX) 

Formål: At vurdere om eleven (på et introducerende niveau) har tillært sig naturvidenskabelige 

arbejdsformer, tankegange og argumentation. Eleverne skal ligeledes på elementært niveau kunne 

forholde sig til naturvidenskabelig videns muligheder og begrænsninger. [Fra læreplanen i NV] 

Det er en individuel mundtlig prøve på maks. 20 min. (inkl. feedback) på baggrund af elevens 

portfolio fra forløbet. Elevens egen fremlæggelse må maks. vare 5 min.  

Eleven får en samlet summativ evaluering (og kort mdt. feedback), som er medtællende i elevens 

studentereksamensgennemsnit med vægten 0,25. Det er de involverede lærere i NV, som evaluerer 

eleverne. 

Tidspunkt: I den sidste uge af grundforløbet afholdes den afsluttende mundtlige prøve efter NV-

forløbet.  

Opfølgning: Lærerne i NV-gruppen evaluerer årets forløb og elevernes resultater og vurderer, 

hvorvidt der skal justeres i forløb og prøveform til det kommende skoleår. 

 

EVALUERING AF PRODUK TUDVIKLING (HTX)  

Formål: At eleverne lærer at strukturere den første del af en produktudviklingsproces på baggrund 

af viden om samfundsmæssige problemstillinger. Der lægges særligt vægt på vidensindsamling, 

identifikation og analyse af et problem, kreativ idégenerering, opstilling af krav, begrundet valg af 

løsning og løbende dokumentation af projektgruppens arbejde. [Fra læreplanen i PU] 

Det er en individuel mundtlig prøve i maks. 20 min. (inkl. feedback) på baggrund af elevens portfolio 

fra forløbet. Elevens egen fremlæggelse må maks. vare 5 min.  

Eleven får en samlet summativ evaluering (og kort mundlig feedback), som er medtællende i 

elevens studentereksamensgennemsnit med vægten 0,25. Det er de involverede lærere i PU, som 

evaluerer eleverne. 

Tidspunkt: I den sidste uge af grundforløbet afholdes den afsluttende mundtlige prøve efter PU-

forløbet.  

Opfølgning: Lærerne i PU-gruppen evaluerer årets forløb og elevernes resultater og vurderer, 

hvorvidt der skal justeres i forløb og prøveform til det kommende skoleår. 
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EVALUERING AF LÆNGEREVARENDE PROJEKTFORLØB 

 

FLERFAGLIGE FORLØB OP MOD SRP 

Se FGs progressionsplan for Flerfaglige projekter (de 6 projekter op mod SRP) 

OBS: Lærernes feedback og elevernes efterfølgende refleksioner over forløbene i de flerfaglige 

projekter indgår i en sammenhængende portfolio – et logbogslignende dokument, således at 

progressionen bliver tydelig for eleven. OneNote er det oplagt redskab for tiden. 

 

ANDRE FLERFAGLIGE FORLØB 

Ud over progressionsplanen for flerfaglige forløb op mod SRP, er der andre flerfaglige forløb i alle 

studieretninger, jf. obligatoriske samspil mellem fx matematik og de andre studieretningsfag. 

For sådanne længerevarende projektforløb er evalueringsrammerne: 

 Formål: 

- Evalueringen skal give lærerne feedback på indhold, form mv. med henblik på mulige 

justeringer, så projektet kan kvalificeres ved fremtidig brug.  

- Evalueringen skal give eleverne en fornemmelse af eget faglige ståsted, 

udviklingsmuligheder og en refleksion over læringsstrategier.   

 Tidspunkt: Ved forløbets afslutning evalueres selve projektforløbet med eleverne.  

 Elevevalueringen: Hvis der er et slutprodukt ved forløbets afslutning (mundtlig eller skriftlig), 

giver læreren egnet feedback/feedforward, så eleven fremadrettet kan dygtiggøre sig i lignende 

projektsammenhænge. Derudover indgår elevevalueringen i den løbende evaluering af elevens 

standpunkt. 

 Opfølgning: Lærerne videndeler med fagkolleger, så de flerfaglige samarbejder får en 

udbredelse på skolen og en løbende kvalificering af form og indhold i takt med, at udbredelsen 

stiger. 

 

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 

Fra skoleåret 2018-19 skal alle gymnasier anvende en særlig spørgeramme fra 

Undervisningsministeriet til måling af elevtrivslen.  

Formål: Det er vigtigt at alle elever trives. Bedre elevtrivsel er derfor et af målene i 

gymnasiereformen fra 2017. Denne type trivselsmåling er en statistiks undersøgelse, som kan 

identificere trivselsmæssige udfordringer via data ned på klasseniveau. 

Tidspunkt: Trivselsmålingen vil ligger i november/december hvert skoleår, og data herfra skal 

indberettes til Styrelsen for It og Læring (STIL) senest i januar. 
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Opfølgning: Trivselsmålingen skal bidrage til at afdække områder, hvor der er brug for en særlig 

indsats og opfølgning i forhold til elevernes faglige of sociale trivsel. I dette opfølgende arbejde er 

inddragelse af især elevrådet vigtigt. Desuden diskuteres resultaterne også i Pædagogisk Råd og 

bestyrelsen, når den fremadrettede indsats skal planlægges. De landsdækkende data fra 

elevtrivselsmålingerne vil være tilgængelige i Undervisningsministeriets Datavarehus. 

 

 

Diskuteret på pædagogisk dag d. 7.11.18 


