
Rekvirer et kursus til din skole 
 

 Evalueringsformer i et læringsperspektiv 

Indhold 

Evaluering på ungdomsuddannelser kan fx være af pædagogiske indsatser, elevers faglige niveau, elevers 

trivsel og overgange til videregående uddannelser. Evaluering kan være på organisationsniveau, eller det 

kan være den enkelte lærer, som evaluerer elever. Evaluering kan foregå løbende, eller det kan være 

vurdering af et specifikt forløb i undervisning eller af en skriftlig opgave. Dette kursus fokuserer på, hvordan 

forskellige evalueringsformer kan anvendes i et læringsperspektiv, hvad enten det er elevers læring, 

læreres læring eller læring på organisationsniveau. Uafhængig af hvad man vil evaluere, så er 

sammenhængen mellem, hvad der evalueres, evalueringsformen og læringsperspektiv vigtig. Derfor 

handler kurset om centrale spørgsmål så som: 

 hvilke forskellige læringsperspektiver kan være relevante? 

 hvilke formål og mål kan man evaluere på? 

 hvilke former for viden kan man evaluere på baggrund af? 

 hvordan kan faglig og pædagogisk viden samles ind? 

 hvilke metoder vil være gode? 

 Hvilke rolle kan lærere og elever have? 

 Kurset kan bygges op omkring cases fra et gymnasium, hvor man har arbejdet med elevers bevidsthed 

om læring, og hvordan det kan knyttes sammen med evaluering. 

Arbejdsform 

Arbejdsformen vælges efter deltagere og , så det passer til den tid I har til rådighed. Der kan fx indgå oplæg 

og inspiration fra cases om evaluering af undervisning, hvor der arbejdes med elevers bevidsthed om 

læring. Konkrete eksempler på forskellige former for evaluering i klassen, af elever og mellem elever. 

Tilrettelæggelse af konkrete evaluering og analyse af resultater fra evalueringer. 

Undervisere 
Rikke Fjellerup, gymnasielærer og gymnasiekonsulent, VIA Pædagogik og CFU. Henriette Duch, lektor, ph.d. 

VIA Pædagogik og CFU 

Varighed 

Tilpasset jeres ønsker (fx en halv eller hel dag). 

Evaluering kan finde sted på mange forskellige måder fx gennem dialogen i klasserummet, 

karakterer eller skriftlige feedback Vi taler bl.a. om feedback, feed-up, feed-forward og peer-

feedback, men hvordan gør vi i praksis, og hvornår er det hensigtsmæssigt at gøre hvad? 

Målgruppe: Kurset kan tilrettelægges til forskellige målgrupper på én institution eller på tværs 

af flere ungdomsuddannelser. Målgruppen kan derfor både være ledere, teams, faggrupper 

eller hele skolen. Vi tilpasser kurset jeres specifikke ønsker. Prisen afhænger af jeres ønsker. 

Kontakt: Rikke Fjellerup, gymnasiekonsulent. T: 87552736, rikf@via.dk, Henriette Duch, T: 

87551807, hedu@via.dk  
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