
Fagevaluering 

Dine lærere vil i deres feedback tilkendegive, hvad de ser som dine faglige styrker,  og de vil an-

vise, hvordan du kan arbejde aktivt med at forbedre dig i fagene. Lærernes evaluering vil bygge på:  

 Opgaver, fx 
 Hvordan forstår og skriver du de opgaver, din lærer stiller? 
 Hvor opmærksom er du på din lærers vejledninger og kommentarer til dit skriftlige ar-

bejde? 
 Hvordan holder du et oplæg? 

 Observation, fx 
 Hvordan arbejder du med det faglige stof? 
 Hvordan bruger du "din faglige værktøjskasse"? 
 Hvor sikker og aktiv virker du i din daglige lektielæsning? 
 Hvordan deltager du i faglige samtaler i klassen? I grupper? 
 Hvilke fremskridt gør du mundtligt og skriftligt? 
 Hvordan er dine studiekompetencer? 

Evalueringerne skal gerne få dig til at reflektere over din udvikling, og hvilke tiltag/justeringer der 
skal til, for at du opfylder fagenes mål. Se på din egen læring som en proces bestående af mange 
nødvendige skridt eller delmål, inden du når endeligt frem. Undervejs kan du bruge fagevaluerin-
gerne aktivt til at guide dig, og du kan stille dig selv følgende spørgsmål:  

 Hvilket mål - eller hvilke dele af målet - arbejder jeg på at nå lige nu ud fra min evaluering? 
 Er jeg i gang med at lære det, der er hensigten? 
 Hvor langt er jeg kommet? 
 Har jeg lært det, som jeg skal bruge for at komme videre? 

 
Refleksionerne kan du fastholde fx i en logbog eller et skema. En logbog kendes fra skibsfarten og 
er kaptajnens daglige optegnelser over alt, som vedrører skibets sejlads. Det er et styringsredskab, 
som skal dokumentere og sikre, at skibet holder kursen og når frem rettidigt. Hvordan og hvor ofte 
du skriver i logbogen bestemmer du selv, men dit udbytte af logbogen øges gennem en regelmæs-
sig og struktureret brug, så også du når frem. 
 
Hvis du gerne vil strukturere dine refleksioner i et skema, kunne det se ud på følgende vis: 
 

Fag Fagevalueringen Delmål/fokus – 
med dine egne ord 

Tiltag – hvordan vil jeg 

arbejde med delmålet? 
Hvor langt - og 

hvor meget har jeg 
nået? 

Dansk     

Engelsk     

Matema-
tik 

    

…..     

…..     

 



Din selvrefleksion er vigtig, fordi den fortæller, hvor du er; har du "stået stille", holdt pause, mistet 
overblikket, eller er du godt på vej i din lære- og udviklingsproces. 

Kilder: 

https://so.systime.dk 

https://dbd.systime.dk 

https://so.systime.dk/
https://dbd.systime.dk/

