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I det seneste OECD-Review fra 3. maj 2011 anbefales Danmark at 
integrere lærervurderinger i evalueringssystemet. Skolelederne skal 
overvære lærernes undervisning i videre omfang end nu og påtage sig 
ansvaret for at gennemføre udviklingsorienterede lærervurderinger i 
naturlig sammenhæng med den enkelte lærers kompetenceudvikling 
og med skolens udvikling som helhed. 

Især tre lærerkompetencer har betydning for elevernes udbytte af undervisningen: Fagdidaktisk kompetence, som er 
evnen til at tilrettelægge undervisningen, så eleverne lærer og udvikler sig, klasseledelseskompetence, som er evnen 
til at lede undervisningen og fællesskabet i klassen, samt relationskompetence, som er evnen til at se og kende den 
enkelte elev og dennes muligheder for udvikling.

Skolelederforeningen anser lærervurderinger som en naturlig del af skoleledelsens ansvarsområde, men af praktiske 
og ressourcemæssige årsager vil det ofte være en opgave, som i et vist omfang må delegeres til bl.a. faglige vejlede-
re.
Det følgende er et forsøg på en systematisering af fokuspunkter ved observation og vurdering af lærernes undervis-
ning. Der peges på 5 fokusområder, som dog ikke er skarpt afgrænsede, men på grund af undervisningssituationens 
komplekse natur har flere sammenfald. 

For en optimal integration af lærervurderinger i evalueringssystemet vil observationer ca. 2 gange årligt være hen-
sigtsmæssigt - første gang observeres inden for alle 5 fokusområder, anden (og evt. flg.) gang sættes efter aftale med 
læreren fokus på enkelte udviklingsområder. Hyppigheden af observationerne må imidlertid tilpasses lokale forhold 
og de aktuelle ressourcer.

Listen er ikke en facitliste på, hvad god undervisning er – selvom der er visse indikatorer – men den er egnet til en 
opfølgende drøftelse med læreren om valg, fravalg, rutiner, udviklingspotentiale m.v.
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Fokuspunkt Kommentar

Virker lærerens undervisning velforberedt?

Er der klare mål for undervisningen? 

Er der opstillet succesindikatorer?

Er alle materialer til stede ved lektionens start?

Er indholdet relevant?  

Virker undervisningen tilrettelagt under 
hensyntagen til elevernes individuelle forudsætninger? 

Har eleverne været medinddraget i planlægningen?

Er de valgte undervisningsmidler passende til 
emnet og eleverne? 

planlægningen af undervisningen 

– fagdidaktisk kompetence 1
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Fokuspunkt Kommentar

Velegnethed - virker aktiviteterne passende til emnet?

Relevans - er aktiviteterne relevante for målet og 
succesindikatorerne?

Variation inden for læringsstile - bruger læreren 
forskellige undervisnings-, arbejds- og organisations-
former? 

Hvordan forløber undervisningen? Oplæg med elev-
spørgsmål, klassedialog/debat, instruktion til gruppe-
arbejde/selvstændige opgaver, værkstedsarbejde etc.?

Undervisningsmidler - hvordan og til hvad bruges tavle, 
IT, lærebøger, kopiark, selvfremstillede materialer mv.?

Svarer aktiviteterne til elevernes behov, forstået bredt: 
behov for variation, egen aktivitet, aktualitet, relevant 
indlærings- og udviklingsniveau mv.?

Evaluering/vurdering af elevfremgang – hvordan 
forsøger læreren at få viden om elevernes udbytte af 
lektionen?

lektionens forløb 
– fagdidaktisk kompetence 2
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Fokuspunkt Kommentar

Hvor lang tid går der, fra det ringer ind, til 
undervisningen går i gang?

Gennemgås disposition/dagsorden for lektionen, 
formål og mål ved lektionens begyndelse?

Præsenteres eleverne for succesindikatorer, som 
viser, at målet er nået?

Hvorledes er lektionens tempo? 

Hvorledes er progressionen i stoffet? 

Hvordan dækkes emnet? 
Holder den fremlagte disposition?

Afslutning på lektionen. Hvordan rundes lektionen af? 
Drages der konklusioner, perspektiveres emnet? 
Er der snak i munden på hinanden?

3. læringsaktiviteter 
– fagdidaktisk kompetence 3



ObservatiOn Og vurdering 
af undervisning      

7

Fokuspunkt Kommentar

Fremtræder læreren venlig og interesseret i sin relation 
til klassen?

Viser læreren respekt og anerkendelse, samt virker 
opmuntrende i forhold til eleverne?

Bestræber læreren sig på at etablere kontakt til 
enkeltelever - eller fortrinsvis kun til klassen som 
helhed?

Hvordan reageres på spørgsmål, elevsvar, vitser, 
tilråb, kommentarer?

Entusiasme – viser læreren begejstring og passion 
for sit fag? Rives elevernes med?

Kommunikation, verbal og nonverbal - Har læreren 
tilpasset sin kommunikation til elevernes alder m.m.?

Bruges forsigtighedsmarkører hyppigt, fx små ord som 
”jo”, ”ligesom”, ”prøve”, ”måske”?

Udstråler læreren selvtillid og overblik?

Stemmen – er tempoet hurtigt, langsomt? Er stemme-
lejet dybt, højt? Hæves/sænkes stemmen? 
Tales monotont, varieret?

Øjenkontakt - hvem ser læreren på? Hvor ser han/hun 
hen?

Hvordan gestikulerer læreren?

Hvordan er kropsholdningen generelt og i bestemte 
situationer?

Hvor befinder læreren sig fortrinsvis - bag katederet, 
ved tavlen, blandt eleverne?

4. relationskompetence 



8

Fokuspunkt Kommentar

Bestræber læreren sig på at fremtræde som leder af 
klassens aktiviteter? Er styringen overvejende hos 
læreren eller hos eleverne?

Hvordan lytter læreren til eleverne? Afbryder? 
Lader sig afbryde? Lytter aktivt? Overhører svar, 
der ikke kan bruges? 

Feedback og spørgeteknik - hvilken type spørgsmål 
benyttes? Ledende, åbne, uddybende, adresserede, 
uadresserede? 

Inddrages eleverne undervejs? Bruges eksempler og 
understreges pointer?

Hvordan ledes diskussioner? Er alle med i 
diskussionen? Skærer læreren igennem? 
Fremhæves enkeltelevers bidrag, eller undlades det?

Hvordan formulerer læreren sine synspunkter? 
Direkte? Indirekte?

Hvordan er tonen mellem eleverne? 

Hvordan er tonen mellem læreren og 
enkeltelever/klassen (direkte, ironisk, venlig, 
afstandtagende, respektfuld/-løs)? 

Vises fleksibilitet og lydhørhed?

Har læreren alliancepartnere? Foregår der en 
ligeværdig dialog?

Hvordan løser læreren konflikter? 

Hvordan reageres over for elever, som fx kommer for 
sent, ikke afleverer opgaver til tiden, ikke vil deltage 
på den ønskede måde? Forstyrrer undervisningen?

Er uro-/støjniveauet passende i forhold til aktiviteterne?

}

5. klasseledelseskompetence 
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Fokuspunkt Kommentar

Hvordan giver læreren instruktioner og information?

Opnår læreren straks elevernes opmærksomhed 
når påkrævet?

Har læreren kontrol over timens start og slutning?

Viser læreren opmærksomhed på, hvad der foregår 
i klassen af ikke-faglig karakter?

Viser læreren interesse, respekt eller medansvar for 
klassens sociale liv?

...fortsat
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Det er vigtigt, at observationerne ikke står alene, men følges op af en 
dialog mellem observatør og lærer om lærerens valg, fravalg, udfordrin-
ger og problemstillinger m.v. Det vil desuden være naturligt at drøfte 
bl.a. nedenstående øvrige professionelle ansvarsområder: 

Fokuspunkt Kommentar
Hvordan reflekterer læreren over sin egen undervisning?
 

Hvordan fungerer kommunikationen med hjemmene? 
Hvordan tilrettelægges skole-hjem-samarbejdet generelt? 

Deltager læreren aktivt i et professionelt fællesskab?
 

Hvilke initiativer tager læreren for at udvikle sig 
professionelt? 

Alle drøftelser sker med henblik på at identificere styrkesider og udviklingspotentialer, som læreren - evt. 
i samarbejde med lederen - skal arbejde videre med.

opfølgende dialog med læreren 
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Egne notater:
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materialet er udarbejdet med inspiration fra:

http://uvm.dk/~/media/Files/Udd/Folke/PDF11/110503_sammenfatning_vurdering_konklusioner_OECD_review.ashx 

http://www.danielsongroup.org/theframeteach.htm 

http://www.teachingexcellence.co.nz/

http://www.uddannelsesforbundet.dk/~/media/1D6E4DFDB32B4DE7BDD902FA46F35744.ashx 

http://www.kolt-skole.dk/Infoweb/indhold/Om%20skolen/Praktik/observation.pdf

http://www.dpu.dk/omdpu/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/udgivelser/laererkompetencerogeleverslaerin-

gifoerskoleogskole/sammenfatninglaererkompetencer/ 


