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1. Forord 

Videncenter for evaluering i praksis, CEPRA, UCN, har udført denne evaluering for Ørestad og 

Borupgaard Gymnasier i perioden 2012/2013 

 

Vi vil gerne takke de engagerede undervisere Winnie Birnbaum, Claus S. Jessen, Andreas Møller 

Lange, Thomas Borum Reuss og Thomas Jørgensen  

 

Evalueringen viser med stor tydelighed, at modulopdelte evalueringer i gymnasiet fører til større 

læring og måske endnu vigtigere: Modulopdelte evalueringer er på grund af dets tilbagevirkning 

på elevers motivation og systematiske feedback på læringsudbytte et vigtigt didaktisk redskab til 

at få alle med.  

 

Det har været en fornøjelse at løse denne opgave i samarbejde med Ørestad  og Borupgaard 

Gymnasium. 

 

Alle er velkomne til at kontakte CEPRA, hvis dele af følgeforskningen ønskes uddybet eller 

formidlet i forskellige fora. 

God læselyst 

 

Bedste hilsner 

Tanja Miller 

Videncenterleder, ph.d. 

tnm@ucn.dk 

72 69 03 34 
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3. Resume 

Evalueringen er tilrettelagt som en virkningsevaluering. Her arbejdes der med tre grundantagelser 

om sammenhænge mellem undervisningens tilrettelæggelse herunder modulopdelte evalueringer 

og elevers læringsudbytte. Programteorierne analyses hver for sig og resultaterne heraf er samlet i 

sammenfatningen. 

Forsøget med modulopdelte evalueringer på to gymnasier med fire deltagende klasser i fagene 

oldtidskundskab og matematik C viser med stor tydelighed at der er gevinster i form af større 

læringsudbytte for flere elever. 

De modulopdelte evalueringer giver bedre læring, bedre motivation og større fagligt overblik hos 

eleverne. Forsøget har meget flotte resultater, hvad angår at få alle elever med – hvilket vil sige at 

alle elever i forsøget opfylder minimumskravene i fagene. 

Virkningsevalueringen går i dybden med vurderinger af undervisningens kvalitet set som summen at 

didaktiske valg i samspil med viden om læringens tre dimensioner. 

4. Baggrund 

Projektet består overordnet i at lade to fags endelige eksamen erstatte af 4 -5 evalueringer i løbet 

af skoleåret, som udgør et vægtet grundlag for en endelig eksamenskarakter. Hvis faget 

udtrækkes til eksamen, så erstattes denne eksamen af de gennemførte evalueringer.  

I oldtidskundskab arbejdes der med 5 evalueringer og i matematik med 4, og fagene sikrer 

rimelig variation i evalueringsformerne ved netop det valgte antal evalueringer. 

De to fag der er valgt er matematik c og oldtidskundskab c i to forskellige klasser på hver skole, 

altså 4 klasser i alt. Fagene repræsenterer forskellige fakulteter, og der er på den baggrund skabt 

mulighed for at få et godt grundlag for sammenligning af mulighederne i de to fags 

evalueringstyper. De to skolers undervisere har udarbejdet koncepter, der lægger op til at alle 

evalueringerne følger hinanden tæt, ligesom de arbejder med gensidig udveksling af opgaver og 

test, så de på den måde tjener som hinandens censorer og inspiratorer.  Projektet følges af  

følgeforskning, hvor arbejdet tager udgangspunkt i de opstillede mål og succeskriterier. 

Følgeforskning vil i det følgende blive kaldt for evaluering. 

4.1 Formål med projektet 

Hensigten med projektet er at afdække, om der kan udvikles evalueringsformer, der er følsomme 

overfor netop de beskrevne forhold. Evalueringsformer, der øger validiteten for de reelt opnåede 

kompetencer, samtidig med at de ikke udsættes for ”one strike” eksamensformen, hvor alt er på 

spil. Udvikling af en modulopdeling af evalueringen i to fag på hhv. 4 og 5 delelementer, der 

tilsammen kan udgøre eksamen udmålt ved gennemsnit. Modulopdelingen kan bruges som 

model for lignende evaluering i andre fag. Nærværende evaluering opstiller relevante 

succeskriterier for projektet, samt afdække om de opstillede mål for projektet indfries. Desuden 

vil evalueringen mere generelt beskæftige sig med outcome af projektet. 
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5. Evalueringsdesign 

Virkningsevaluering er valgt som den grundlæggende evalueringsmodel, da denne giver 

mulighed for at anvende både kvantitative og kvalitative data. Virkningsevaluering fokuserer på 

virkningssammenhænge mellem indsats, implementeringsprocesser og betydningen/effekten af 

forsøget– her i form af forsøg på modulevaluering i to fag i 4 klasser potentielt som alternativ til 

eksamen. 

Krumtappen i en virkningsevaluering er programteori, hvilket vil sige den eller de hypoteser 

projektet opererer med gennem formulering af mål og formodede resultater ved en given 

aktivitet. Det overordnede mål med projektet er at øge læringsudbyttet hos gymnasieelever og 

øge validiteten af prøver. Virkningsevaluering udtaler sig om, hvad der virker, for hvem, under 

hvilke omstændigheder og skelner mellem teorifejl og implementeringsfejl.  

5.1 Programteorier 

Programteori 1 

Det antages at modulopdelt undervisning med afsluttende prøver vil øge elevernes faglige 

udbytte og motivation. 

Programteori 2 

Det antages at kvaliteten af undervisningen og didaktiske valg vil føre til større fagligt overblik 

hos eleverne og dermed forøge muligheden for at alle elever opfylder minimumskravene i 

fagene. 

Programteori 3 

Det antages at en bedre og mere relevant brug af IT i forbindelse med afviklingen af eksamen, vil 

forøge alle elevers muligheder for at opfylde minimumskravene i fagene. 

 

Projektets mål og hensigt kan opstilles således: 
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Figur 1: Virkningsevaluering: Projektets mål og ønskede effekt. 

5.2 Evalueringsspørgsmål 

Hvilke sammenhænge kan konstateres mellem tilrettelæggelse af undervisningen med 

modulopdelte evalueringer og elevernes læringsudbytte 

6. Metodiske overvejelser  

I dataindsamling fokuseres på at indsamle såvel kvalitativ som kvantitativ empiri, der gensidigt 
kan validere hinanden og belyse evalueringsspørgsmålet. Programteorierne er styrende for valg 
af dataindsamlingsmetoderne. 

 

 Spørgeskemaer til alle de involverede elever i de 4 klasser der afprøver 

forsøgsordningen i de gældende fag. 

 Fokusgruppe interview med udvalgte elever og undervisere (4 fokusgruppeinterview 

med elever fra de 4 klasser og 2 med de 4 deltagende undervisere) 

 Logbog fra underviserene, tematiseret og med standardiserede spørgsmål ang. 

rammebetingelser og andre procedurer. 

 Inddragelse af standpunktskarakterer og karakter opnået ved prøve.  

• modulopdelt 
undervisning i 
oldtidskundskab 

•modulopdelt 
undervisning i 
matematik 

•anvendelse af IT 
værktøjer 

•gennemførelse af 
modulopdelte 
evalueringer i begge 
fag 

•fælles møder og 
planlægning mellem 
undervisere i fagene 

 

 

 

input 

•evalueringsresultater 
af modulopdelte 
evalueringer 

•vekslende 
undervisningsformer 

•erfaringer med 
vekslende 
evalueringsformer 

•sammenhæng mellem 
summative og 
formative evalueringer 

•stort engagement hos 
underviserne 

output 
 

•større fagligt overblik 
hos elever 

•alle elever opfylder 
minimumskravene i 
fagene 

•større motivation hos 
elever 

•større læringsudbytte 

•underviserne større 
kendskab til den 
enkeltes elevs 
kompetencer 

outcome 
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For at besvare evalueringsspørgsmålet med afsæt i programteorierne er data indsamlet 
systematisk fra hhv. Ørestads gymnasium og Borupgaard gymnasium. 
Dataindsamlingen er foretaget af CEPRA, hvor de primære data er fremkommet gennem 
spørgeskemaundersøgelse, interviews og indsamlet dokumenter i form af logbøger udfyldt af de 
involverede underviserene og karaktergennemsnit fra eleverne. 
Kombinationen af kvalitative og kvantitative data er valgt, da spørgeskemaer er en velegnet 
metode til undersøgelse af menneskers adfærd og interaktion med deres miljø, mens interview 
er hensigtsmæssige til at undersøge menneskers forståelse af fænomener, beskrive deres 
oplevelser og uddybe eget perspektiv (Kvale 2008).   
 

6.1.1 Spørgeskema 

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i januar 2013 hvor et spørgeskema blev sendt ud 
elektronisk via survey xact til alle involverede elever i de 4 klasser på de to gymnasier. Der blev 
sendt ud til 112 elever, hvoraf 61 elever besvarede spørgeskemaet, hvilket vil sige en 
svarprocent på 54,4 %.  
Fordelingen på køn, gymnasium og fag fordeler sig således: 
 

 

 
 

6.1.2 Interview 

Interviewene er gennemført som semistrukturerede fokusgruppeinterviews med elever og 
undervisere. Der er gennemført interviews på hvert gymnasium med et fokusgruppeinterview, 
hvor 4-5 udvalgte elever fra begge klasser (2-3 elever fra oldtidskundskab og 2-3 elever fra 
matematik) er repræsenteret, samt interview med underviserne fra de 4 forsøgsklasser. 
Temaerne for interviewene var motivation, fagligt udbytte, oplevelse af undervisningen samt 
anvendelse af it. 
 
Interviewguide (se bilag 1) er bygget op med udgangspunkt i programteoriernes temaer. 
Interviewene blev gennemført i april 2013 på Borupgaard og Ørestads gymnasium. 
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6.1.3 Logbøger 

Logbøgerne er indsamlet løbende i hele forsøgsperioden ud fra følgende procedure:  
Alle undervisere skal udfylde logbogskema (se bilag 2), så det afspejler forløbet ca. 14 dage op til 
at der afholdes test og prøver i forbindelse modulevaluering som alternativ til eksamen i 
matematik c og oldtidskundskab c i forsøgsklasserne på hhv. Ørestad Gymnasium og Borupgaard 
Gymnasium. 
Logbøgerne indeholder undervisernes beskrivelse af, hvilke arbejdsformer der anvendes(ex. 
klasseundervisning, gruppearbejde, forsøg, case arbejde), arbejdet med mål i undervisningen og 
om eleverne bekendt med målene samt elevinvolvering, altså inddragelse af eleverne i 
undervisningen (ex. selvstændige opgaver, gruppearbejde med produktkrav).  
 

7. Analysestrategi   

Analysestrategien en bygget op omkring evalueringspørgsmålet og består af en plan for, hvordan 

analyse af datamaterialet fører frem til besvarelse af evalueringspørgsmålet.  

Evalueringsspørgsmålet besvares gennem arbejdet med programteorier – altså hypoteser om 

hvilke indsatser der fører til hvilke resultater. Programteorierne er delvis teoribaserede, hvorfor 

det er nødvendigt at præsentere væsentlige teorielementer, der indgår som analyseredskaber.  

Det første drejer sig om en didaktisk model, så det bliver muligt at analysere undervisernes 

didaktiske valg og beslutninger set i forhold til læringsmuligheder.  

Det andet drejer sig om pædagogisk evaluering, som tager fat i spørgsmålet om, hvorvidt en 

evalueringsform frem en anden styrker elevers læring.  

Det tredje handler om læring med vægt på motivation og vidensniveauer. 

7.1.1 Didaktisk model 

Hiim og Hippe (2007) didaktisk model sammentænker forskellige elementer i undervisning og 

læring. Det er en systemisk model, hvorfor ændringer i et af områderne vil det påvirke resten af 

områderne. 

Vi har spurgt underviserne via logbøger og gennem interview om deres didaktiske valg i form af 

mål for undervisningen, rammer for undervisningen, valg af undervisningsformer, indhold og valg 

af arbejdsformer. Vi har ikke spurgt til elevforudsætninger, da nærværende evaluering tager sigte 

på at vurdere modulevalueringer – hvilket betyder læringsudbytte – uanset elevforudsætninger. 
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Figur 2: Hiim og Hippe didaktisk model 

Modellen anvendes i analysen ved at undersøge på hvilke måder og med hvilke begrundelser 

forsøgets undervisere skaber sammenhænge mellem fikspunkterne i modellen. 

7.1.2 Pædagogisk evaluering 

I evalueringslitteraturen skelnes mellem evaluering af, for og som læring (Slemmen 2010). Dette 

afløser eller uddyber den klassiske skelnen mellem summative og formative evalueringsformer 

(Miller 2006). De summative evalueringsformer er produktorienterede og gode til at skabe 

differentiering i en elevgruppe. De summative evalueringsformer egner sig derimod ikke til at 

vurdere læreprocesser eller sammenhæng mellem undervisning/læring og læringsudbytte. Det 

er typisk test i alle former der anvendes i summative evalueringer, men også afsluttende prøver 

kategoriseres som summative. Summative evalueringen optræder i Slemmens univers som 

evaluering AF læring. De formative evalueringer tager sigte på at skabe feedback undervejs i 

læreprocessen, således at eleven undervejs får støtte og vejledning. Dette sker ofte gennem 

spørgsmål, øvelse og dialoger.  Forholdet mellem summative og formative evalueringsformer er 

betydningsfuldt for elevernes muligheder for læring, og forskningen viser at en afbalancering af 

anvendelse af begge former optimerer læring.  (Miller 2004) 

Modulopdelt undervisning med evaluering af læring som afslutning kan principielt betragtes som 

en ren summativ evaluering, men en hypotese i modul evalueringsforsøget er netop at 

evalueringsresultater kan føres med over i kommende moduler. Læringen stimuleres ligeledes 

gennem muligheder for at stille alle typer af spørgsmål til underviseren og hinanden inden 

modulevalueringen. Sigtet med at anvende evalueringsteorietiske begreber i analyse af 

datamaterialet er netop at kunne stille skarpt på valg af evalueringsmåders betydning for læring 

og oplevelse af læring.  En forudsætning for at anvende evaluering for læring som løftestang eller 

katalysator i læringen er, at den lærende har kendskab til mål med undervisningen. Forskning 

viser (Miller 2004) at formative evalueringer der peger frem mod eller i kimform indeholde de 

mål, som den summative prøve vurderer, fremmer læring. Denne pointe vil også blive anvendt i 

analysen.  
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7.1.3 Motivation og vidensniveauer 

Læring involverer ifølge uddannelsesforsker Knud Illeris (2006) tre dimensioner – den 

indholdsmæssige, den drivkraft – mæssige og den samspilsmæssige dimension. Drivkraft er 

begreb for motivation og her gælder det at passende udfordringer optimerer læringen og 

dermed vitaliseres det drivkrafts- mæssige.  

 

Figur 3: Læringens tre dimensioner 

Skelnen mellem ydre og indre motivation mister sin betydning i denne forståelse af læring, da 

rationalet fremskriver en logik, hvor passende indholdsmæssige udfordringer/forstyrrelser vil 

føre til øget motivation og vice versa. Hvis noget lykkes i læringen vil drivkraften til at begive sig 

ud i nye udfordringer være til stede.  Der er ingen principielle forskelle på læringens mekanismer 

uanset om der er tale om læring med viden, forståelse eller færdigheder (kompetencer) som mål. 

Læringsudbyttet kan derfor skabes på forskellige vidensniveauer (Qvortrup, 2011). 

Samspilsdimensionen drejer sig om de sociale sider ved læringen fx klasserumskultur, relationer 

mellem lærer- elev og mellem elever og rammer for læringen. Læringstrekanten anvendes i 

analysen til at beskæftige sig med spørgsmålet om hvordan elevers motivation og læring påvirkes 

i forsøget.  

7.1.4 Analysestrategi 

Analysestrategien er overordnet formet således, at hypoteserne i programteorierne kan 

undersøges og verificeres. Der anvendes teoridrevne analyser og komparativ analyse, hvor 

intentionen er gennem triangulering af kilderne at skabe solide analyseresultater. En stor del af 

datamaterialet hviler på et fænomenologisk grundlag, hvor elevers og undervisernes oplevelse af 

læring og drivkraft/motivation er input i evalueringen.   

Sluttelig anvendes analyseresultater fra de tre programteori undersøgelser i en samlet besvarelse 

af evalueringsspørgsmålet.  

8. Programteori 1- Modulopdelte evalueringer i praksis 

I programteori 1 er den grundlæggende antagelse, at modulopdelt undervisning med afsluttende 

prøver vil øge elevers faglige udbytte og motivation.  

http://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=eaamWJDv7dKjwM&tbnid=Sfb_vcr9cCENlM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.leidesdorff.net/Undervisning/Andre-udtryksformer&ei=GcBjUreZMoaatQbHjYD4Cg&psig=AFQjCNEbdNFh3JxL33I6OYI7hOP3l1Sybw&ust=1382355353867788
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Det faglige udbytte vurderes fænomenologisk - via elevers oplevede faglige udbytte og 

undervisernes oplevelse af elevers faglige udbytte indsamlet gennem interviews og 

spørgeskema. Desuden vurderes det faglige udbytte konkret via de givne karakterer i de 

modulopdelte eksamener.  Hvorvidt elevernes motivation ændres forstås  her på den måde, at 

eleverne selv og underviserne oplever en øget motivation. 

Modulevaluering som alternativ til eksamen er gennemført i oldtidskundskab og matematik. 

Matematik er med 1.g klasser på C niveau og her har der været gennemført 4 modulevalueringer 

hen over året som afløsning for standpunktskarakterer og afsluttende eksamen. Oldtidskundskab 

er gennemført med 2. g elever og de har tilsvarende gennemgået 5 modulevalueringer hen over 

året. 

I oldtidskundskab har underviserne planlagt modulevalueringerne sammen så de har været ens 

på forsøgsskolerne. Der har været gennemført 5 prøver, fordi der har været gennemført forløb i 5 

emner.  

Følgende evalueringsformer er anvendt: 

1) Et litterært forløb (epos forløbet) hvor eleverne individuelt skal lave og aflevere en skriftlig 

tekstanalyse af en forhåndsvalgt tekst, som skal lægges op i deres blog. 

2) En pod cast eksamen under drama forløb, som også er en individuel prøve, men hvor eleverne 

må arbejde sammen i grupper lige op til evalueringen. De skal udvælge et stykke af et drama og 

analysere det via pod cast, hvor de skal illustrere det og lave billeder.   

3) En gruppe eksamen, som er et arkæologisk forløb, hvor der arbejdes kulturhistorisk med 

skulpturer. Dette er en mundtlig eksamen, hvor de i grupper præsenterer en skulptur.   

4) Endnu en individuel skriftlig prøve – en slags multipel choice prøve.  

5) Filosofi eksamen, hvor de læser symposierne og elever ud fra dette skal genindspille noget af 

det symposie stykke, som de har valgt ud, og prøve at analysere det som et lille dramatiseret 

stykke. Dette bedømmes individuelt.  

Matematik har på samme vis som oldtidskundskab samarbejdet og har ligeledes varierende 

former for prøver. Der har været: 

1) Forløb om variabler og sammenhæng – evalueret ved multible choise prøve 

2) Forløb om trigeometri og geometriske modeller – 2 timers skriftlig eksamen som er delt i to. 

2/3 dele er klassisk opgave regning og 1/3 er mere prosaisk essay eksamen, hvor der på 

baggrund af forløb om det gyldne snit skrives et essay, hvor begreberne bruges i praksis til at 

fortolke konkrete billeder. 

3) Forløb om statistik og hypotese test – mundtlig individuel 12 minutters eksamen baseret på 

elevernes port folio, hvor alt gennem forløbet lægges ind i denne portfolio. Eleverne laver på 

baggrund af det løbende arbejde i dette forløb en rapport i grupper, som de så eksamineres i 

enkeltvis.  
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4) Forløb om vækstmodeller – mundtlig gruppeeksamen på baggrund af et gruppeprojekt, hvor 

halvdelen af tiden eksamineres der i projektet og den anden halvdel i mere klassisk matematik, 

hvor der fremlægges et bevis.  

Modulopdelt undervisning, der afsluttes med en form for test/prøve er i sin natur summativ 

ligesom traditionelle eksamensformer i gymnasiet.  Som det ses ovenfor, har der været arbejdet 

med forskellige former for evalueringer og det særligt interessante er i læringsmæssig 

sammenhæng, den opbygning, hvor der er tænkt løbende feedback, vejledning og sparing ind i 

den måde modulerne er opdelt på. Der har været arbejdet bevidst med at tydeliggøre målene for 

undervisningen og dermed læringen ved opstarten af hvert modul og igen lige op til hver 

modulopdelt evaluering, og netop denne blanding af det summative og formative, ser ud til at 

have en positiv effekt for elevernes læring og motivation.  

Underviserne har forud for hvert modul arbejdet med at tydeliggøre målene for eleverne på 

forskellige måder:  

”Vi har gennemgået målene ved forløbets start og ca. hvert andet/tredje modul samt op til 

prøven” Målene er de mål, vi har specificeret ud på hjemmesiden i GoogleApps. Eleverne fik en 

grundig gennemgang ved det første modul vis projektor, hvor der var mulighed for at stille 

spørgsmål og endvidere som overblik i forløbet samt en opfølgende gennemgang lige før prøven. 

Der har hver gang været mulighed for at stille spørgsmål.”(Logbog).  

En anden skiver endvidere ”Til hver undervisningsgang udfylder jeg et skema med en plan for 

modulet, lektien og et par stikord om det faglige fokus (de faglige mål). Eleverne kan på den 

måde følge med i, hvad vi aktuelt vil fokusere på. For det meste gentager jeg planen for modulet 

samt fokuspunkterne i begyndelsen af modulet”(Logbog).  

Der har således været gjort en del ud af at tydeliggøre målene for eleverne. Eleverne har således 

kendskab til mål med undervisningen, hvilket også bekræftes af spørgeskemaundersøgelse 

blandt de deltagende elever. Her svarer 54 % ,at de i høj grad og 44% i nogen grad har fået 

forklaret formålet med de enkelte forløb. Dette kendskab til undervisningens mål viser 

forskningen (Hattie 2007), er nødvendigt for at fremme læring.  Til trods for at selve 

prøveformerne således er summative, er der tænkt formative tilbagemeldinger ind i den 

modulopdelte undervisning, hvilket fremmer læring. Brugen af portfolio undervejs har, ifølge 

underviserne, desuden været med til at tydeliggøre målene, da disse har været styrende for 

deres arbejde i portfolioen. Her har de også fået respons på, hvor langt de er kommet i forhold til 

målet og fået respons på, hvordan de har kunnet forbedre sig. Desuden har klassens website 

været et sted, hvor målene og kravene har kunnet ses hele vejen igennem, hvilket eleverne er 

blevet præsenteret for flere gange. Der har igennem alle forløbene, ifølge logbøgerne, været 

mulighed for at eleverne har kunnet stille spørgsmål til målene og kravene, ligesom der har 

været fuldt op efter hvert forløb. Eleverne har således løbende fået støtte og vejledning i 

læreprocessen gennem spørgsmål, øvelse og dialoger. Som nævnt i analyseafsnittet er forholdet 

mellem summative og formative evalueringsformer betydningsfuldt for elevernes muligheder for 

læring og forskningen viser at en afbalancering af anvendelse af begge former optimerer læring 

(Miller 2004).   
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8.1 Øget fagligt udbytte? 

Analyse af data taler for, at modulevalueringen giver elever gode muligheder for øget 

læringsudbytte. Spørgsmålet er således, om der er et oplevet fagligt udbytte og om hvordan 

elevernes karakterer ser ud. 

Rent karaktermæssigt ser alle elever ud til at klare sig godt. I oldtidskundskab vægter hver prøve 

20 %, hvor det i matematik er fordelt sådan, at første prøve vægter 10 %, anden 20 %, tredje 30 

% og fjerde 40 % af den samlede karakter. Princippet med vægtningen af karakterer gør det svært 

at få et samlet 12 tal. Til gengæld ser det også ud til, at det gør det svært at få en samlet 

dumpekarakter. På den måde kan det være svært at brillere, men til gengæld også sværere at 

fejle helt. Når forsøget netop er gennemført i matematik på c-niveau for elever der har valgt en 

ikke-matematisk retning, kan dette ses som en fordel, da det, som en underviser udtrykker, ”jo 

for de flestes vedkommende ikke er af kærligheden til matematik, at de har faget, men nærmere 

en nødvendighed”. Det betyder også, at der er flere i klasserne, der ikke nødvendigvis er/ser sig 

selv som særligt stærke i matematik. Ligeledes er oldtidskundskab et obligatorisk alment 

dannende fag, som er et obligatorisk fag i gymnasiet.  

I dette forsøg er de udvalgte fag i de udvalgte studieretninger og årgange således nogle fag, hvor 

flere elever godt kan have udfordringer med at klare sig godt.  Og netop her, ser modulevaluering 

ud til at have en fordel:  

”Jeg tror det er med til at sikre de svage i klassen.  (…) Når jeg kan se hvad de ellers får i 

karakterer rundt omkring og hvad jeg så giver dem i mine prøver, så ligger mine prøver højere 

end de har i andre fag også c niveau (…) de er også selv lidt overraskede; ’nej, nej, nej får jeg 7? 

Det har jeg aldrig prøvet før!” (Interview C, underviser)   

Der er altså en opfattelse af at denne måde at organisere undervisning mere temaopdelt med 

tilhørende prøver, gør det muligt for også de svageste elever at følge med. Eleverne er nødt til at 

sikre sig de forstår stoffet løbende, da prøven kommer umiddelbart efter, hvilket får dem til at 

fokusere mere, spørge mere og deltage mere aktivt:  

”Jeg synes det er vildt fedt. Altså for mit vedkommende er jeg ikke super stærk til matematik, og 

det gør bare at jeg kan koncentrere mig det mere om de andre fag, fordi jeg ikke frygter den der 

eksamen så meget som jeg ellers ville have gjort. Og jeg tror egentlig at jeg får meget mere ud af 

undervisningen fordi det kun er den ene ting jeg fokuserer på. Så for mig har det i hvert fald hevet 

mine karakterer helt vildt op.” (Interview B, elev) 

Dette er ikke et udtryk for at niveauet er lavere ved denne måde at gennemføre undervisning og 

prøver på – nærmest tværtimod ifølge denne underviser:  

”I matematik så kan vi faktisk teste dem på et højere fagligt niveau end man kunne ved en 

tilsvarende studenter eksamen, fordi det jo er et meget isoleret emne og man når at løfte dem op 

på et højere niveau end de ville have kunnet. Som alternativ hvis det havde været en almindelig 

studentereksamen, så ville de så skulle have det hele i hovedet på én gang (…) De klarer sig 

simpelthen overbevisende godt.” (Interview C, underviser)  

Det har dermed, ifølge en af underviserne, været muligt med det modulopdelte at inddrage 

fagligt stof i undervisningen, der er på et højere niveau, end hvad der vanligvis undervises i for 

elever på c-niveau i matematik. Dette grundet at der er mulighed for at gå et spadestik dybere, 
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når der er tale om et mere afgrænset fagområde. Dette ville vedkommende ikke have turdet, hvis 

det have et almindeligt hold, men eleverne klarede sig ifølge underviseren faktisk rigtig godt også 

i dette til prøven. Ifølge underviserne fra begge gymnasier ser denne måde at organisere 

undervisning og prøver på således ud til at øge elevernes faglige udbytte overordnet set. En 

anden underviser bekræfter dette:  

”Jeg er altså helt sikker på at det giver noget helt andet end en traditionel eksamen gør. (…) Jeg 

tror det generelle billede vil være, at de ligger højere end de ville gøre generelt, fordi jeg er helt 

sikker på, at vi har fået løftet nogen. Jeg er ret sikker på, at der er nogle elever, som jeg ikke ville 

kunne få til at præstere det samme, som de gjorde til de evalueringer her, om de havde været til 

en eksamen, hvis de bare havde kørt et normalt forløb.” (Interview A, underviser)   

Der sker noget for eleverne i tilegnelsesprocessen mellem indhold og drivkraft (Illeris 2006). Det 

faktum, at elever bliver forstyrret i på passende vis i mere afgrænsede emner af gangen, gør 

læringen overskuelig og mere motiverende for eleverne.  De oplever, at de rent faktisk forstår at 

tilegne sig den viden der forventes, fordi de kan overskue stoffet og tør spørge om hjælp igen og 

igen indtil det er forstået. De får således passende udfordringer i passende omfang, hvilket 

optimerer deres læring.  Netop at stoffet deles op i overskuelige bidder både i 

tilegnelsesprocessen og i eksamensprocessen bevirker, at eleverne bedre kan overskue det 

faglige stof, og dermed også præsterer bedre. Mange elever nævner dette i både interviews og 

spørgeskema, og én udtrykker det således: 

”Jeg tror at den struktur har givet os sådan lidt en klarhed om hvad det er vi skal nå og hvad vi 

skal igennem og det derfor gør det lidt nemmere at kunne fokusere på den ene ting vi har, i stedet 

for at skulle fokusere på en masse blandede ting.” (Interview D, elev)  

Som underviserne også påpeger, virker dette til at øge elevernes faglige udbytte. En elev 

fortæller:  

”Det virker ud fra min klasse som om alles karakterer er steget, og nogle er stedet med to eller tre 

karakterer. Det virker ikke rigtig som om, der er nogle, hvor de virkelig er faldet til jorden på det 

overhoved.” (Interview B, elev). 

Dette underbygges desuden af spørgeskemaundersøgelsen, hvor 66 % af de adspurgte elever 

svarer ja til, at matematik og oldtidskundskab med modulopdelte eksamener øger deres læring 

mere end i andre fag.  

Øger matematik eller oldtidskundskab med modulopdelte eksamener din læring mere end i 

dine andre fag? 

 

 

I kommentarerne til hvorfor, de mener deres læring øges, skriver rigtig mange, at det er fordi det 

er nemmere rigtigt at forstå noget, når man arbejder intensivt med det frem mod en eksamen. 
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Det giver dem mulighed for at fordybe sig i det enkelte emne, hvorved de kan komme mere ind i 

stoffet, og bedre kan huske det til en eksamenssituation. Det er simpelthen meget mere 

overskueligt for eleverne at tilegne sig stoffet på denne måde. Der skrives ligeledes af en stor del 

af eleverne, at det også skyldes den gode hjælp de får fra underviserne undervejs i deres forløb. 

Tilpasse udfordringer kombineret med løbende feedback giver således effekt på elevernes 

læring. I tillæg hertil mener både elever og undervisere at den vurdering af læring der finder sted 

i de modulopdelte prøver, giver et mere retvisende og retfærdigt billede af elevernes kunnen. 

Hele 72 % af eleverne svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de mener denne eksamensform 

giver et mere retfærdigt billede af deres kompetencer inden for det givne fag end traditionelle 

eksamensformer gør.  

Har de modulopdelte eksamener givet et retfærdigt billede af dine kompetencer indenfor faget 

matematik eller oldtidskundskab? 

 

Der er, som flere af eleverne udtrykker det, flere skud i bøssen end det ene afgørende, til en 

afsluttende eksamen: 

”Jeg synes man er meget mindre nervøs, når man skal op til de modulopdelte eksamener, fordi 

man måske føler, at der ikke helt er det samme pres, som der ville være til en almindelig 

eksamen, hvor det hele kan blive afgjort i én eksamen.” (Interview D, elev)  

Der er blandt et par af underviserne refleksioner over, hvorvidt den læring der finder sted ved 

denne form for evaluering, er af anden karakter end ved traditionelle undervisnings- og 

eksamensformer. Der argumenteres for om det er en mere facts orienteret viden der kommer 

fremfor en mere alment dannende metarefleksiv proces, der igangsættes.  Der sættes 

spørgsmålstegn ved, om det er sådan en form for læring der ønskes i gymnasiet og om de mere 

livlige, sjove, skøre spørgsmål og diskussioner i klasserne forsvinder til fordel for elever der er 

udelukkende fokuseret på at nedskrive noter til brug for kommende eksamen, når årskarakterer 

forsvinder til fordel for modulprøvekarakterer. Nogle elever underbygger dette ved at 

argumentere, at de ikke behøver anstrenge sig for at deltage aktivt i timerne, fordi de ikke 

bedømmes på deltagelse, men på prøveresultater udelukkende. Hertil kan det modsat 

argumenteres, om ikke den aktive deltagelse i timerne, når der er årskarakterer, er mere et 

facadespil for at opnå en god karakter end egentlig motivation for deltagelse i timerne (Miller 

2004). Millers ph.d. fra 2004 viser netop, at gymnasielever tilegner sig en strategi, at hvis bare de 

har fingeren oppe i timerne, så får de en god årskarakter, selvom de ikke kan stoffet specielt 

godt. Det kan derfor argumenteres, at det er tvivlsomt, hvorvidt dette reelt giver et mere 

retvisende billede af gymnasieelevernes kompetencer, end ved de modulopdelte prøver.  

Motivationen ligger blot et andet sted.    
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8.2 Øget motivation? 

Læring og motivation hænger tæt sammen her. Eleverne oplever som nævnt ovenfor, at de ved 

de modulopdelte prøveformer har lettere ved at tilegne sig stoffet og huske det ved en 

eksamination. Læringen er mere struktureret for eleverne, de mødes med passende udfordringer 

og målene med undervisningen kendt og tydelig. Dette giver eleverne en drivkraft for læring – en 

motivation for at møde op og deltage i timerne, høre efter, tage noter, stille spørgsmål og i det 

hele taget søge forståelse. Når eleverne oplever, at dette fører til øget læring vitaliseres 

drivkraften yderligere og de begynder at gå op i faget. En underviser siger således:  

”Men det giver genlyd også i den her studieretning, at pludselig går de her elever op i matematik, 

og de præsterer rigtig flot.” (Interview C, underviser) 

Pludselig oplever man som underviser, at elever der ellers ikke selv har valgt matematikken aktivt 

til, faktisk begynder at interessere sig for faget. Motivationen øges.  

”Det er tit folk som ikke bryder sig særligt meget om matematik. De ville slet ikke finde på at 

vælge det på noget niveau, men de skal have matematik på C niveau alle sammen. (…) Jeg synes 

faktisk det har fungeret over al forventning. Eleverne er meget motiverede. (…) Jeg tror det har 

været en styrke for eleverne at målene har været meget klare for dem.” (Interview A, underviser) 

Eleverne undervises intenst i et afgrænset fagområde i en begrænset tidsperiode. I denne 

tidsperiode er det ifølge logbøger, undervisernes og elevernes udsagn tydeligt for eleverne, hvad 

der målet er med undervisningen – hvad der skal arbejdes med og hvad der skal læres.  Fordi 

eleverne ved at der venter en prøve kort forude føler de en nødvendighed i at forstå stoffet fuldt 

ud her og nu, frem for at vente til der engang skal læses op til eksamen.  

En elev fortæller ”Jeg føler især her i matematik, så er det nemmere at sige at jeg ikke gider lave 

det, hvis man har svært ved faget, men altså jeg ved at jeg skal op i det, så man lytter mere efter i 

hver time og man ved jo at der er noget som du kommer op i, hvor altså nogen gange kan man 

have en tendens til at tænke, det kan jo være jeg er heldig ikke at trække det.” (Interview B, elev).  

Der er således en tydelig tendens i alt datamaterialet til, at eleverne motiveres af den nært 

forestående eksamen. Til spørgsmålet om i hvilken grad det motiverer eleven, at de afslutter 

hvert forløb med en eksamen svarer 60 % i høj grad og 33 % i nogen grad, mens kun 4 % svarer 

slet ikke. 

I hvilken grad motiverer det dig, at du afslutter hvert forløb med en eksamen? 
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 93 % af de adspurgte elever oplever således, at blive motiveret af den afsluttende eksamen. Det 

gør, som ovenfor nævnt, dem motiverede for at tilegne sig stoffet, så de kan præstere godt til 

eksamen, da det har indflydelse på deres samlede eksamensgennemsnit, og dermed på de 

muligheder, der åbner sig derefter. De traditionelle eksamensformer, hvor lært stof i 1.g muligvis 

først bliver relevant til en eksamen i 3.g, bevirker at eleverne ofte først rigtig bekymrer sig om 

stoffet til den tid.  

”Man kan sige at den traditionelle eksamen ofte udskyder elevernes engagement indtil det er 

aktuelt, imens det her er aktuelt lige nu fordi de snart skal til eksamen.” (Interview A, underviser). 

Eleverne motiveres bedst at det, der ligger lige for: ”De formår ikke at have langsigtede mål som 

skal motivere til handling lige her og nu særlig godt.” (Interview C, underviser).   

Nogle undervisere omtaler dette som en disciplineringsmotivation, det at der kommer en 

eksamen lige om hjørnet. Dette ser også ud til at motivere eleverne: ”Man satser mere i timerne. 

Man er nødt til at være der, for man kan ikke gå glip af et modul. Så er man ikke lige så forberedt 

til eksamen.”  (Interview D, elev). Men set i relation til Illeris forståelse af læring, handler det 

nærmere om drivkraft til læring via de indholdsmæssige tilpasse udfordringer/forstyrrelser. Disse 

tilpasse forstyrrelser kommer gennem overskuelige udfordringer, der ikke på forhånd får 

eleverne til at give op overfor faget, men derimod blive begejstret ved at opdage, at de rent 

faktisk kan præstere ved evalueringerne og undervejs i læringsforløbet. Som eleverne udtrykker 

det, kommer fagene på denne måde også til at virke mere relevant: 

”Emnerne kommer til at virke en hel del mere relevant. Jeg synes ikke at oldtidskundskab er skide 

relevant fordi jeg ikke selv har valgt det – det er et krav. Men på en eller anden måde kan man 

bedre se formålet med det, fordi man netop har været så intenst inde i det her emne, at det bare 

virker lidt mere relevant, når du skal til eksamen, for så har man også en grund til at læse på det, 

i stedet for bare at tænke ’Det skal jeg ikke bruge til noget det her’”.  (interview B, elev).  

Analysen peger således på at de modulopdelte prøveformer øger elevernes motivation i forhold 

til at tilegne sig den viden, der formidles i timerne, med henblik på at klare sig godt i prøverne. 

Motivationen drives af en tydeligere struktur på læringen og klart formål med undervisningen. 

Dette kombineret med tydeligt afgrænsede emner, der kan dykkes ned i og spørges ind til giver 

eleverne en oplevelse af at kunne mestre de faglige krav og dermed også motivation for videre 

læring. En oplevelse der resultater i et større fagligt udbytte. 

8.3 Opsummering  

Der har i det ovenstående været gennemført en analyse af data i forhold til, hvorvidt 

modulopdelt undervisning med afsluttende prøve ser ud til at øge elevernes faglige udbytte og 

motivation. På baggrund af denne analyse kan det konkluderes, denne måde at organisere, 

strukturere og inddele undervisningen på i mere overskruelige afgrænsede emneområder med 

efterfølgende prøve bevirker, at eleverne præsterer bedre til prøverne, end hvad de ellers ville 

gøre. Eleverne oplever at de bedre kan tilegne sig, overskue og huske det faglige stof når det 

indlæres på denne måde. Dette er i høj grad en fordel for de elever, der oplever at have det lidt 

svært ved faget. Nogle undervisere oplever desuden, at de ved at undervise på denne måde kan 

komme op på et højere fagligt niveau, inden for det afgrænsede område, end ved traditionelle 

gennemførte undervisningsforløb. 
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Den summative evalueringsform bliver i dette forsøg kombineret med løbende dialog, feedback 

og vejledning – formativ evaluering FOR læring (Slemmen 2010). Ved hvert modul gennemgås de 

faglige mål for eleverne ligesom de er tilgængelige for dem på GoogleApps. Desuden repeteres 

målene op til en eksamen, og her har eleverne mulighed for at stille spørgsmål til underviseren i 

modsætning til når der læses op til eksamen traditionelt. Elevernes kendskab til målene med 

undervisningen muliggør brugen af evaluering FOR læring som løftestang i læringen. Elevernes 

portfolier og blogs har desuden været værktøjer, der har givet eleverne mulighed for løbende 

feedback i deres læreproces. Og netop koblingen, hvor de formative evalueringer peger frem 

mod de mål, som den summative prøve vurderer, øger elevernes læring (Miller 2004).  

Modulevalueringsformen viser sig i analysen desuden at øge elevernes motivation i forhold til 

blandt andet at tilegne sig stoffet, være til stede i alle timer, lytte aktivt og tage noter. Det er 

vigtigt for eleverne at forstå stoffet her og nu, fordi der venter en prøve umiddelbart efter.  I 

tilegnelsesprocessen mellem indhold og drivkraft (Illeris 2006) sker der således noget for 

eleverne, når der arbejdes med modulevaluering som alternativ til eksamen.  Indholdet bliver 

pludselig mere overskueligt, forståeligt, relevant og vedkommende for eleverne. Dette motiverer 

til yderligere læring og vitaliserer dermed det drivkraftsmæssige. Motivationen til at være med 

forstå stoffet drives umiddelbart af den forestående prøve, men netop ved den øgede læring og 

forståelse af stoffet, som fremkommer på baggrund af den modulopdelte opbygning bliver 

motivationen ligeledes drevet af tilpasse forstyrrelser og udfordringer, hvor eleverne oplever at 

skulle strække sig men også at lykkedes, når de lægger arbejde i det. Der bliver således tale om 

en gensidig motiverende proces, hvor indre og ydre motivation bliver et og samme.  

Opsummerende kan hypoteserne i programteori 1 hermed verificeres.   

9. Programteori 2 – didaktik og fagligt overblik hos elever 

Programteori 2 lyder: Det antages at kvaliteten af undervisningen og didaktiske valg vil føre til 

større fagligt overblik hos eleverne og dermed forøge muligheden for at alle elever opfylder 

minimumskravene i fagene. 

Hypotesen er at didaktiske valg (der fører til høj kvalitet i undervisningen) vil føre til større fagligt 

overblik hos eleverne, hvilket er ensbetydende med at er for at alle elever opfylder 

minimumskravene i fagene forøges. 

For at kunne undersøge antagelserne analyseres logbøger, interview, spørgeskemaer og 

undervisningsplaner med henblik på at belyse didaktiske valg og oplevelse af fagligt overblik. 

Spørgsmålet om, hvorvidt de modulopdelte evalueringer fører til forøgede muligheder for at alle 

elever opfylder minimumskravene vil desuden involvere resultaterne af de løbende evalueringer 

og karakterark fra perioden.  

9.1 Didaktiske valg og undervisningens kvalitet 

Det fremgår af logbøger og underviserinterview, hvilke undervisningsformer der er valgt til de 

forskellige indholdselementer. Valg af undervisningsform er samlebetegnelse for didaktiske valg 

der ifølge Hiim og Hippes didaktiske model indeholder en række elementer. Et væsentligt 

element er her evaluering.  
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9.1.1 Undervisningsformer 

Det er et gennemgående træk i datamaterialet, at der er stor variation i valg af 

undervisningsformer. Der er en stor fokusering på elevinvolvering i undervisningen. I et tilfælde 

arbejder eleverne i faste grupper og grupperne bliver stillet overfor forskellige typer af opgaver, 

som forventes løst selvstændigt. Det er ligeledes et gennemgående træk, at undervisningen 

bygges op omkring et fælles læreroplæg eller en videovisning, der udgør den fælles platform. I 

oldtidskundskab er der også valgt undervisningsformer, der trækker på elevernes mere skabende 

evner. I matematik er der valgt en undervisningsform, der involverer anvendelse af matematik i 

praksis.  

I alle tilfælde er undervisning og evalueringsform tænkt sammen. Således er det skabt tid og rum 

til spørgsmål, træning og samarbejde om at nå de faglige mål.  

Kvaliteten af undervisningen er høj, når kvaliteten vurderes ved hjælp af principperne i den 

didaktiske model. Som det fremgår af analyserne i afsnit 7, er der i undervisningen lagt stor vægt 

på læringsmål og elevernes bevidsthed om målene. Det skal også fremhæves, at de løbende 

feedbackrunder (Hattie 2007) der finder sted undervejs i modulet sammen med stor bevågenhed 

på den evalueringsform der afslutter undervisningen på modulet forstærker undervisningens 

kvalitet. På den måde er alle hjørner i den didaktiske model tænkt sammen. Høj kvalitet i 

undervisningen vurderes også ved hjælp af kvaliteten af læringsudbytte – der dog som variabel 

har elevernes forudsætninger. Relateres dette til læringstrekantens dimensioner i læring kan det 

tilføjes, at samspilsdimensionen er imødekommet ved bl.a. at sammensætte grupper af elever 

der af professionelle skønnes at fungere godt sammen. Også de længerevarende gruppearbejder 

trækker i den retning.  

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det tydeligt, at elever foretrækker tavleundervisning, 

men af kommentarerne er det ligeså tydeligt at variationen og en afbalanceret blanding af 

undervisningsformer vægtes højt.  

Hvilke former for undervisning foretrækker du?(sæt gerne flere krydser) 

 
 

 

Af elevinterview fremgår det da også med stor tydelighed, at undervisningens kvalitet i 

forsøgsklasserne vurderes meget positivt.  
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Der er udsagn der vidner om at kunne se mening med læringen – se relevansen. Undervisningen 

har været oplevet som intenst, hvilket peger på, at undervisningens har fundet det gyldne 

balancepunkt med passende udfordringer.  

En elev fortæller: 

”Man bliver nød til at høre efter, når man er der.. den der indlæring, den bliver bare mere positiv 

… men vores lærer er også rigtig positiv overfor det, fordi jeg tror hun tænker, at det er utroligt 

spændende, fordi nu har hun haft oldtidskundskab i så mange år, og nu kommer der noget 

afveksling fra det hun plejer at lave” (interview B, elev). 

Denne elev har fat i en vigtig pointe om underviserens engagement, der netop er højt, når der 

høj kvalitet i undervisningen. At det er forbundne kar på den måde at forstå, at engagementet 

smitter af på elevers engagement og læring og vise versa, hvilket understøttes af den didaktiske 

model og læringstrekanten.  

Angående synet på et fag og dets betydning for udbytte fremgår af det næste elevcitat: 

”Der er forskel på vores og den tidligere matematik undervisning jeg har været udsat for, men jeg 

tror jeg må have hadet matematik, da jeg ikke engang kan huske det. Og det eneste hans 

(lærerens) undervisning gør for mig at jeg følger undervisningen fordi jeg har fået et positivt syn 

på faget – nu er det et fag jeg rent faktisk gider have” (interview B, elev). 

Omkring læringsudbyttets sammenhæng med fokusering og vidensniveau siger en elev: 

”Igen fordi der kun er et emne så synes jeg at vi går rigtig meget ned i dybden med det. Altså i 

folkeskolen var man lidt mere på overfladen … hvorimod her har man fået at vide at det er sådan 

her det hænger sammen.. altså, det er sådan du regner og det er sådan du skal forstå det, så får 

man en dybere forståelse af for de forskellige ting” (interview D, elev). 

I samme boldgade siger en elev: 

”Jeg tror det er fordi man kommer så meget i dybden med de forskellige emner så man ligesom 

kan starte lidt lavere måske helt nede, og så trække niveauet højere og højere i stedet for at sige 

at det er sådan formlen er og så gå i gang med at regne, så får man en forståelse og en grund til 

hvorfor det er sådan formlen ser ud og sådan nogle ting” (interview D, elev). 

Af spørgeskemaundersøgelsen fremgår det ligeledes, at eleverne vurderer, at de mødes af 

passende udfordringer. Det er dog bemærkelsesværdigt at 41 % af eleverne svarer ved ikke – 

hvilket måske skyldes, at spørgsmålet ikke giver mening umiddelbart.  

Bliver undervisningen, i højere grad end i dine andre fag, tilrettelagt således, at den 

imødekommer dine faglige behov? 
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Af kommentarerne fremgår det, at elever opfatter undervisningen i forsøgsklasserne som mere 

dybdegående og fokuseret og mange elever vurderer, at de fagligt set står stærkt og kan følge 

med.  

Alt i alt må det konkluderes, at der er sammenhæng mellem didaktiske valg, undervisningens 

kvalitet og elevers oplevelse af læring.  

En del af hypotesen lyder, at der er sammenhæng mellem kvaliteten af undervisningen (og 

dermed didaktiske valg) og elevernes faglige overblik. 

9.2 Fagligt overblik hos elever 

Elevernes faglige overblik viser sig ved at eleverne kan trække videnselementer og færdigheder 

fra et undervisningsforløb over til et andet. Et andet tegn på overblik er, at kunne forholde sig til 

sin egen læring og læreprocesser. Hypotesen går på, at modulopdelt evalueringer vil føre til et 

større fagligt overblik hos eleverne. I kapitel 7 er den generelle betydning for læringsudbyttet 

behandlet.  

Datamaterialet indeholder betydelige vidnesbyrd om at det faglige overblik hos elever bliver 

styrket af modulopdelt evaluering. Dette gælder begge de nævnte dimensioner. Underviserne 

vurderer ligeledes, at eleverne får et større fagligt overblik. Der er dog en væsentlig forskel, da 

underviserne i langt højere grad binder vurderingen sammen med vurderinger af, hvilket fagligt 

niveau eleverne befinder sig på. Læringsteoretisk skelnes der mellem dybde og overflade læring, 

og som det fremgår af læringstrekanten kan der ske alle typer af læring, når blot de faglige 

udfordringer er tilpasset elevers forudsætninger. Hvis udfordringerne er for store vil eleven typisk 

opgive eller tilsløre manglen på forståelse. Hvis udfordringerne er for små vil eleven typisk kede 

sig og miste engagement i faget. Dette fører frem til at elevernes udsagn om egen læring kan 

tages til indtægt for overblik i den forståelse der er lagt frem her. Undervisernes vurdering er 

også vigtig, men mere i relation til undervisernes kontinuerlige arbejde med at optimere 

undervisningens kvalitet i form af didaktiske valg.  

Trukket helt skarpt op betyder det, at elevers vurdering i sig selv er en refleksiv handling og 

dermed viser, at elever er blevet tilpas forstyrret, således at fortsat læring kan finde sted og 

drivkraften er intakt.  

Her følger en række citater fra elevinterviewene som dokumenterer, hvad elever tænker om 

fagligt overblik. 

”Igen, jeg ved godt det ikke er læreren du spørger ind til, men det har jo også noget med læreren 

at gøre, at man synes at han gør det rigtig godt – altså oldtidskundskab det tænker man ikke kan 

være vildt spændende, men det er ekstremt spændende, fordi vi har en mega god lærer- så selv 

om jeg havde fået 10 i alle mine prøver ville jeg ikke bare slappe af i den sidste, fordi jeg synes 

stadig det er meget spændende.” (interview D, elev). 

Som det fremgår, er interessen for faget intakt og måske endog stigende, hvorfor det kan 

konkluderes at de faglige udfordringer har været passende og nysgerrigheden på faget er til 

stede. Dette er en vigtig byggesten i opbygningen af et fagligt overblik.  
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En elev fortæller om fagligt overblik ved at forholde sig til modulopdelt evaluering ved at 

sammenligne med tidligere erfaringer med eksamen. 

”Tage det sådan hen ad vejen i stedet for at man skal tænke hele året igennem og så skal man 

kunne huske alt det her til sidst eller til den eneste eksamen vi har og det alt sammen skal læses 

op, nu har vi ikke så meget til hver. Her ved vi hvad vi kommer ind til – altså til en 

matematikeksamen kan vi komme ind til hvad som helst vi har haft i løbet af året, men til de her 

modulopdelte ved vi at der kun er fx cosinus og sinus” (interview, D, elev).  

Denne elev giver udtryk for, at det at kunne huske et stof også er det bliver testet til en eksamen, 

hvorfor modulopdelte evalueringer er at foretrække, da der så ikke skal huskes så meget. Her 

træder det forventede faglige overblik ikke tydeligt frem – tværtimod da ingen eksamener kun 

tester den viden der kan reproduceres og dermed kan huskes.  

At undervisningen kan føre til et tydeligt fagligt overblik fortæller en elev om på denne måde: 

”Det kan godt lyde stressende med 4 gange eksamen på et år, men det er det ikke når der kun er 

et emne og man ved hvad man skal op til, og vi har haft det i så lang tid og man har lavet så 

mange opgaver at det bliver let – du får det næsten serveret på et sølvfad nærmest” (interview D, 

elev). 

Her er der tale om læring der nærmest er blevet automatiseret og dermed er grundlaget skabt 

for tranformativ læring.  

At det faglige overblik kan bevares og forstærkes ved blot at hive en opgave frem fra tidligere 

fremgår at dette citat: 

”Jeg har det tit, altså jeg har det problem at jeg glemmer ret hurtigt de ting jeg har lært og det 

har jeg ikke oplevet på sammen måde med matematik, altså det kan godt være at jeg skal hive 

en opgave frem som jeg har lavet, men så kan jeg også huske det hele, det er jeg også sikker på 

at det er på grund af at har haft det på den måde vi har.” (interview B, elev). 

Elevers oplevelse af progression i faget er også et udtryk for fagligt overblik, hvilket en elev har 

fanget på følgende måde: 

”Altså, vi lavede det jo opdelt, så fik vi til opgave at lave nogle af de der grafer til den ene af vores 

eksamens opgaver og til den næste opgave var så at skrive selve rapporten og den næste opgave 

var at sætte det hele sammen og så lave det ordentligt. Så du arbejder med den samme ting flere 

gange, det er ikke fordi vi har specielt mange opgaver – vi arbejder bare meget med dem.” 

(interview B, elev).  

En elev skriver i en kommentarboks i spørgeskemaundersøgelsen på denne fyndige måde: 

”Overblikket – at man afslutter et emne før man begynder på det nyt.”. 

Et af formålene med forsøget er at komme tættere på målet om at alle elever som minimum 

opnår de faglige minimumskrav.  
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9.3 Øgede muligheder for opnåelse af minimumskrav for alle 

En høj kvalitet i undervisningen og et øget fagligt overblik hos elever skulle gerne have som 

konsekvens, at alle elever opnår de faglige minimumskrav. For at kunne analysere datamaterialet 

med henblik på at svare på dette spørgsmål er materialet finkæmmet for udsagn, der handler om 

at få alle med. Hvis alene karakterlisterne skulle ligges til grund for besvarelsen af spørgsmålet 

var det meget enkelt – da ingen elever har fået karakterer under 2.  Men hvordan er det gået til?  

9.3.1 Elevernes syn på at få alle med 

Elever oplever det at få alle med som noget underviseren står for. Når underviseren er optaget af 

at give hjælp til de elever der ikke umiddelbart kan finde ud af opgaverne er det ensbetydende 

med at få alle med. Også de åbne spørgerunder og de mange muligheder der gives i forsøget for 

at øve sig og tjekke op på om man forstår stoffet godt nok tolkes som handlinger der fører til at 

alle kommer med. Desuden italesættes den selvdisciplinering der er en følge af løbende 

evalueringer som et positivt træk ved forsøget. 

”Nogle gange synes jeg, altså, hvis vores matematik havde været sådan almindelig eksamen så 

tror jeg at hvis jeg ikke forstod noget bare ville sige, jamen fint nok fordi der er lang tid til 

eksamen, men nu ved jeg at det her er relevant, fordi jeg skal op om en måned” (interview B, 

elev) 

Og i samme boldgade: 

”Når vi skal op til eksamen på den her måde, altså, normalt ville jeg nok lade være med at spørge 

ind til alle de ting jeg ikke forstod, fordi man tænkte at det nok alligevel ikke er relevant, men nu 

spørger jeg ind til alt hvad jeg ikke ved, så får jeg styr på det, men ja generelt går jeg bare mere 

op i faget end jeg normalt ville have gjort.” (Interview B, elev).  

Eleverne har fat i en generel pointe, nemlig at valget af forskellige evalueringsformer styrker 

mulighederne for at klare sig – da nogle former fx mundtlige passer til nogle, mens de skriftlige 

passer til andre.  

Om underviserens rolle i forbindelse med at få alle med siger en elev: 

”Jeg synes han får alle med, jeg har svært ved matematik synes jeg selv …. Jeg er blevet hjulpet 

rigtig, rigtig meget, og vi har det sådan, altså vores lærer har på et tidspunkt lagt opgaver ud og 

så har han lavet sådan at man kunne komme og få hjælp til de opgaver, sådan et modul, hvor det 

var delt op, hvor de andre bare kunne lave dem, det synes jeg har været med til at man kunne 

finde ud af at forberede sig til eksamen.” (Interview D, elev). 

Og videre om det samme: 

”Det afhænger jo af læreren og vi har været fantastisk heldige – han er meget god til det der når 

der er en der måske ikke er helt med på den, så kommer han lige ned og forklarer det grundigt og 

forklarer det en gang til for personen der har brug for det.” (Interview D, elev). 
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9.3.2 Undervisernes syn på at få alle med 

Underviserne har det som et erklæret mål med forsøget at forøge mulighederne for at alle elever 

med. Grundantagelsen er, at når de modulopdelte evalueringer er synkroniseret med tilsvarende 

modulopdelt undervisning med klare mål og tydelige arbejdsprocesser og læreprocesser vil det 

føre til at svage elever gennem den nye strukturering af indholdet af undervisningen og gennem 

nye måder at evaluere på har bedre muligheder for at tilegne sig stoffet. Men hvilke handlinger 

og processer skal iagttages for at dette mål nås? Der hersker ingen tvivl om at målet i forsøget er 

nået – det interessante er blot hvordan? For at styrke dette delmål har de fx valgt multiple choise 

test i det førte modul i et fag. Multiple choise har den fordel at med megen træning og med 

indføring i selve testformen er det stor chance for succes. Det styrker også intentionen om at få 

alle med at vægte denne første prøve kun med 10 % - netop fordi eleverne kommer med meget 

forskellige forudsætninger: 

”Grunden til at vi satte den meget lavt var at de kommer her til skolen med meget forskellige 

forudsætninger, og nogle kan næsten ingenting og det tager tid for dem at komme op, imens 

andre er klædt godt på fra folkeskolen og den ulighed vil ikke skal tælle ret meget i karakteren 

ved den første karaktergivning.” (Interview A, underviser). 

De forskellige forudsætninger hos elever drejer sig også om elevernes sociale forhold i øvrigt, 

idet støtte til lektielæsning og skolegang betragtes som en ressource.  

”Der hvor det er tydeligst – vi har et spørgsmål der hedder; har du nogen derhjemme der kan 

hjælpe dig med dit hjemmearbejde? Så kan man vælge altid, nogle gange og aldrig. I den 

velfungerende klasse er det over halvdelen der har svaret at de altid har nogen til at hjælpe sig 

derhjemme og den anden halvdel svarede ofte. Klassen (forsøgsklassen) som jeg har svarede 

ingen at de altid har nogen til at hjælpe sig, halvdelen svarede nogle gange og halvdelen svarede 

at de aldrig havde nogen til at hjælpe sig. Så man kan sige at den sociale arv har med herind ……. 

Det tror faktisk at det forsøg her, at det kan hjælpe dem som har svært ved at knække koden og 

svært ved at komme i gang netop fordi arbejdet er meget dialogbaseret.”(interview A, 

underviser). 

En anden underviser fortæller om at få alle med: 

”Det generelle billede vil være (i forsøgsklassen) at de ligger højere her end de ville gøre generelt. 

I hvert fald snittet i klassen ville være højere her end det ville være generelt. Fordi jeg er helt 

sikker på at vi har fået løftet nogen …. Jeg er ret sikker på at der er nogle elever som jeg ikke ville 

kunne få til at præstere det samme som de gjorde i de evalueringer om de havde været til 

eksamen…. Der tror jeg helt sikkert jeg ville have tabt nogle i svinget.” (interview A, underviser). 

Underviserne understreger at arbejdet med at få alle med består af både struktureringen med 

modulopdelte evalueringer og de deraf afledte korte og konkrete undervisningsforløb med stor 

transparens og undervisernes indsats for at yde hjælp til de elever der har brug for det. Tiden til 

dette ”opspares” gennem differentiering af undervisningsmaterialet og den udstrakte anvendelse 

af videoer og netbaserede værktøjer der er til rådighed for alle hele tiden.  
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9.4 Opsummering 

Analyseresultaterne af datamaterialet med henblik på at undersøge undervisningens kvalitet 

(som didaktiske valg) og elevers faglige overblik viser med stor tydelighed, at de didaktiske valg 

foretaget af underviserne på en overbevisende måde fører til høj kvalitet i undervisningen. Et 

tegn på dette er netop at elever og undervisere vurderer at eleverne i læreprocessen oparbejder 

og opretholder et fagligt overblik. Det faglige overblik optimerer motivationen og der sættes en 

positiv spiral i gang hvor gode evalueringsresultater i modulopdelte evalueringer fører til større 

viden, færdigheder og kompetencer – der igen omsættes i større engagement og motivation. 

Dette gælder begge fag og begge forsøgsskoler. Der er ingen nævneværdige signifikante forskelle 

på fagene med hensyn til undervisningens kvalitet eller elevers faglige overblik.  

Et andet vigtigt tema i programteori 2 er antagelsen om at modulopdelte evalueringer med 

tilsvarende modulopdelt undervisning vil føre til at alle elever opfylder minimumskravene. 

Analysen viser med stor tydelighed at denne antagelse kan verificeres. Ved blot at gennemgå 

karakterbladene for forsøgsklasserne i de modulopdelte evalueringer springer det i øjnene, at 

den laveste karakter er 2.  

Analyser af datamaterialet kan løfte lidt af sløret for, hvordan dette resultat er nået. Her 

fremhæves selve struktureringen- eller man kunne kalde det valg af undervisningsformer, 

strukturering af indholdet, dialoger med elever om mål og tegn på læring og det at skabe rum for 

spørgsmål og samarbejde mellem elever om løsning af opgaver. For underviserne hænger ønsket 

om at føre alle elever frem til at bestået niveau sammen med en erkendelse af at elever ved 

indgangen til gymnasiet står ulige med hensyn til faglige forudsætninger, hvorfor undervisningen 

må tilrettelægges således at alle får mulighed for og tid til at komme med på vognen. Desuden 

spiller forskelle i muligheder for at få hjælp i hjemmemiljøet en stor rolle for elevers muligheder 

for læring, hvilket der kan kompenseres for ved at lægge mindre vægt på hjemmearbejde og 

mere vægt på at aktiv deltagelse med støtte i undervisningstiden.  

Alt i alt er grundantagelserne i programteori 2 verificeret.  

 

10. Programteori 3: IT ’s betydning for læring i modulopdelt undervisning 

Programteori 3: Det antages at en bedre og mere relevant brug af IT i forbindelse med afviklingen 

af eksamen, vil forøge alle elevers muligheder for at opfylde minimumskravene i fagene 

10.1 Anvendelse af It 

Anvendelsen af IT på de to gymnasier i forbindelse med modulopdelte eksamensformer er 

overordnet baseret og udarbejdet efter samme didaktiske overvejelser på begge gymnasier i forhold 

til undervisningen. Dog er redskaberne og platformene der arbejdes med forskellige, hvilket fx 

skyldes at Ørestad Gymnasium er 100 procent digitalt i 1.g og 2.g og på vej til at blive det i 3.g., hvor 

eleverne får e-bøger og andet elektronisk materiale i stedet for fysiske bøger. På Borupgaard 

Gymnasium er det matematikklassen der er forsøgsklasse som iPad klasse, hvor iPad er elevernes 
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primære arbejdsredskab. Derfor er der ikke helt samme platforme og programmer der arbejdes med 

men overordnet følger alle klasser de samme linjer og undervisningsforløb. 

Brugen af IT er i dette forsøg en integreret del af projektet og dermed også undervisningen og 

afviklingen af eksamen. Der stilles som krav og mål at eleverne anvender de teknologier de har til 

rådighed og at de bruger teknologierne aktivt til faglig udvikling.  

10.2 IT og modulopdelte evalueringer 

I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt til brugen af IT i forbindelse med modulopdelte 

evalueringer.  Antagelsen er at en bedre og mere relevant brug af IT i forbindelse med afviklingen af 

eksamen, vil forøge alle elevers muligheder for at opfylde minimumskravene i fagene. Derfor spørges 

der til om eleverne føler sig fortrolige med brugen af IT i undervisningen og i forbindelse med 

afvikling af evalueringerne. Kun 5 % og 7 % af eleverne føler sig ikke fortrolig med brugen af IT i hhv. 

undervisningen og i forbindelse med eksamener. For langt størstedelen af eleverne er det en blevet 

en naturlig del af deres skolegang og mange finder det nemmere og mere overskueligt at anvende i 

IT i forbindelse med undervisningen og eksamener, hvilket følgende kommentarer fra 

spørgeskemaundersøgelsen illustrer: 

”Vi brugte iPad, hvilket gjorde at vi kunne lave elektroniske opgaver på khanacademy og vi kunne 

lave matematik afleveringer i goodreader (app) som var rigtig smart. Dette var med til at gøre 

undervisningen mere spændende og man havde lyst til at følge med” 

”Fordi det for det meste er hurtigere, lettere og mere effektivt end papir og blyant” 

”Arbejdet er meget lettere, og eksamen virker mere overskuelig” 

”Det er blevet grundigt forklaret af vores lærer og vi har haft øvelser på de forskellige måder, så vi 

ved hvordan man gør.” 

Desuden angiver 42 % af eleverne at det i høj grad er en hjælp, at de i klassen deler opgaver og noter 

fra undervisningen ved hjælp af fx Drop-Box og Google App samt at IT redskabet Google Docs. Disse 

er med til at skabe et godt overblik over undervisningen  

Overblikket og den røde tråd der skabes ved hjælp at IT redskaber er medvirkende til at både elever 

og undervisere vurderer at det styrker det faglige udbytte af undervisningen.   

I interviewene med elever bliver det præciseret, hvorledes det faglige overskud og dermed også et 

øget fagligt udbytte bliver styrket ved hjælp at de konkrete IT anvendelsesmetoder. Flere elever 

oplever at deres noter bliver mere præcise og konkrete og at de bedre forstår deres egne noter 

efterfølgende. Ved hjælp af fx den elektroniske tavle eller affotografering af tavle og ved deling af 

noter får flere af eleverne mere overskud og tid til at fokusere på undervisningen og ”får mange flere 

af de der guldkorn med” (interview B, elev). En elev fortæller at tempoet kan være meget højere, 

fordi man bare kan sidde og tage noter og ikke skal være nervøs for om man får det hele med. For 

underviserens PowerPoint bliver lagt ud og så man på et senere tidspunkt kikke det igennem, hvis 

der er behov for det.  

Dette understøttes af underviseres observationer og oplevelse af elevernes forståelse af strukturen 

og faglige udbytte af undervisningen.  
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”…altså hele porto folie tanken med at de har hver deres blog hvor det faglige skal forandres i og 

skabe en rød tråd igennem hele året, for at bedre strukturere det for dem og forhåbentlig så de 

bedre kan se en rød tråd igennem alle forløbene, det er noget helt nyt for mig og noget nyt for 

eleverne i den her klasse…og det er lige præcis tænkt for at de skal kunne få et overblik, når vi nu har 

de her korte afbrudte forløb”  

”og jeg synes selv at det virker rigtig godt, og jeg får selv et godt overblik og jeg kan se deres 

progression igennem deres blogs, hvad det er der sker… så jeg ser det som et rigtig godt værktøj. 

Rent forståelsesmæssigt og fagligt tror jeg at det kan give meget, der er et godt skelet, det her IT ” 

(Interview C) 

Ved brugen af it i forsøgsklasserne, hvor der gennem blogs, port folie og hjemmesider skabes 

struktur og overblik for hele forløbet, hvilket er en hjælp for alle elever i klassen. Dette overblik og 

den lette tilgængelighed af noter, pensum, oversigter osv. kan være medvirkende til at forøge alle 

elevers muligheder for at opfylde minimumskravene. Underviserne giver ligeledes udtryk for at IT i 

undervisningen kan være en motivationsfaktor for eleverne. Det kan være lettere og lidt sjovere at 

udføre matematiske grafer på en computer eller lave videoklips i oldtidskundskab.  

En underviser fortæller om brugen af iPad i undervisningen ”at man sætter alle eleverne lige på 

en eller anden måde ved at give dem den der iPad i hånden og udvisker nogle af de strukturer der 

ville have skabt forskel og det synes jeg faktisk, det kan jeg godt opleve, og de starter alle fra 

scratch med at indtage den her dims, altså hvad kan de…og de hjælper hinanden så der opstår et 

mere dynamisk kollektiv end der ville gøre ellers tror jeg, så jeg synes, jeg synes egentlig at det 

har været med til at støtte de ting der” (underforstået -  at alle elever har lige muligheder for at 

opfylde minimumskravene) ( interview C, underviser)  

10.3 Opsummering 

Analyse af data med henblik at bekræfte antagelsen om at brug af It ved de modulopdelte 

evalueringer viser at anvendelse af It i evalueringerne styrker det faglige udbytte og er en 

medvirkende faktor til at opnå målet med at alle elever opfylder minimumskravene i fagene. Det 

interessante er at integrationen af It i den daglige undervisning vurderes uhyre positivt af både 

undervisere og elever. Argumenterne herfor er mangfoldige da der henvises til bl.a. fagligt overblik, 

koncentration hos elever fordi de selv bestemmer tempoet i læringen. Undervisere oplever at få ro 

til at støtte og coache de fagligt svagere elever og oplever at forberedelse til lektionerne i høj grad er 

meningsfulde da læreprocesserne hos eleverne bliver mere effektive.  

Alt i alt viser analyserne at grundantagelsen i programteori 3 kan verificeres  

11. Sammenfatning 

Sammenfatningen vil først og fremmest besvare det stillede evalueringsspørgsmål: 

Hvilke sammenhænge kan konstateres mellem tilrettelæggelse af undervisningen med 

modulopdelte evalueringer og elevernes læringsudbytte 
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For at kunne svare fyldestgørende på evalueringsspørgsmålet er der arbejdet med tre 

grundantagelser der hver peger på aspekter ved sammenhæng mellem tilrettelæggelse af 

undervisning med modulopdelte evaluering OG elevernes læringsudbytte.  

Sammenstilles resultaterne af analyserne af programteorierne og relateres resultaterne til hinanden 

fremkommer der en samlet besvarelse af spørgsmålet med en høj validitet.  

Programteori 1 – 3 beskæftiger sig med den grundantagelse at høj kvalitet i undervisningen – her 

kendetegnet ved at alle fikspunkterne i den didaktiske trekant er involveret i den praktiske 

planlægning og gennemførelse af undervisningen og de modulopdelte evalueringer vil føre til stort 

læringsudbytte hos eleverne. Mellemregningen her drejer sig om læringens dimensioner. Det vil sige 

hvad er indholdet der skal læres – er det på et for eleverne passende fagligt niveau og formidles 

stoffet skåret sådan til at elever kan arbejde med læringen? Der er meget tydelig sammenhæng 

mellem udbytte af læring og den konkrete situerede måde undervisningen er struktureret og 

gennemført på.  

Modulopdelte evalueringer har en positiv tilbagevirkning på undervisningen og især på elevernes 

motivation og oplevelse at være i egen nærmeste udviklingszone. Eleverne udtrykker at det faglige 

overblik og den løbende feedback fra undervisere er en dynamo i læreprocesserne. Der er fundet en 

god balance mellem summative og formative evalueringer, hvilket også understøtter et godt fagligt 

udbytte.  

Underviserne vurderer at læringen sker på et højere niveau, hvilket tilskrives det faktum, at der 

arbejdes mere selvstændigt og mere i dybden med opgaver.  

Der kan også konstateres en sammenhæng mellem anvendelse af It i undervisningen og de 

modulopdelte evalueringer og læringsudbyttet generelt. Men også i forhold til at få løftet alle elever 

op på bestå niveau har It en rolle. Her argumenteres for at It redskaber stiller elever med forskellige 

faglige forudsætninger og forskellige sociale forhold mere lige. Det er også betydningsfuldt at elever 

kan lære i eget tempo, da materialerne og undervisernes ”guldkorn” er fastholdt i noter eller andet 

på en elektronisk platform.  

At minimumskravene kan opfyldes at alle elever i forsøget med modulopdelte evalueringsformer 

tilskrives også at der er skabt tid, kultur og rum for at elever kan spørge og spørge uden at være 

nervøse for at det skal gå ud over deres årskarakter. Tværtimod ser det ud at eleverne udøver 

selvdisciplinering ved at insistere på at forstå et stof til bunds således at de løbende evalueringer kan 

mødes med sindsro og overskud. Netop dette sætter gang i en positiv spiral – da sandsynligheden for 

at man klarer evalueringen med et godt resultat er stor, hvis man har sat sig ind i stoffet og når man 

klarer sig godt får motivationen endnu et løft.  Det skal heller ikke underkendes, at den tid 

underviseren ”sparer op” ved at anvende video og It redskaber i undervisningen kan og bliver brugt 

på at coache fagligt svagere elever og dermed får flere elever muligheder for at opfylde 

minimumskravene.  

Sluttelig skal det slås fast at der kan konstateres en sammenhæng mellem undervisningens og 

modulopdelte evalueringers betydning for et øget læringsudbytte.   
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