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Involverende læringsevaluering - når evaluering fremmer læring (inkl. hjemmeside)

Denne bog er et oplagt arbejdsredskab til dig, der vil praktisere en elevinddragende læringsorienteret
evaluering - herunder med fokus på feedback og vurdering for læring - da den tilbyder konkrete metoder til at

omsætte ideer og holdninger til praksis.

Hvis din evaluering ikke blot skal blive et øjebliksbillede men kunne styrke elevens læring fremadrettet, er
det helt afgørende at anvende evalueringsformer, der bedst muligt understøtter denne læringsproces, hvor
både du og eleven ses som deltagere i evalueringen. Hensigten med denne bog er at præsentere nogle

metoder, der understøtter denne tilgang i praksis.

Bogens første del tilbyder en indføring i sammenhængen mellem evaluering og læring. Anden del består af et
omfattende inspirationskatalog af konkrete metoder til at involvere eleverne i læringsfremmende evaluering.
Involverende læringsevaluering - når evaluering fremmer læring er henvendt til lærere, ledere, undervisere,
trænere, udviklingskonsulenter, procesfacilitatorer og udviklingsledere, som ønsker at fremme og synliggøre

elevernes læring gennem involvering af eleverne selv i evalueringsaktiviteter.

Claus Madsen er uddannelseschef ved Business College Syd. Han er læreruddannet, cand.pæd.soc. og master
i ledelse. Han har i en årrække arbejdet som leder og konsulent inden for skoleverdenen og i det private

erhvervsliv. Han har skrevet, bidraget til og redigeret en række bøger og artikler inden for læring, evaluering
og ledelse.

Om serien Undervisning og læring:
Undervisning og læring er en serie af udgivelser, der tematiserer forskellige dimensioner af og

sammenhængen mellem undervisning og læring. Selvom vi ikke kan være sikre på, at læring automatisk
følger med undervisning, så er undervisning læringens nødvendige intentionelle ramme. Der er således brug

for undervisere, konsulenter, lærere, pædagoger og ledere med det nødvendige faglige, didaktiske og
ledelsesmæssige overblik. Dette kræver et fokus på, hvordan vi kan synliggøre undervisnings- og

læreprocesser. Synlig læring og undervisning er ifølge de førende læringsforskere John Hattie og Andreas
Helmke den vigtigste faktor, når det kommer til en forbedring af elevpræstationer.

Gennem et analytisk perspektiv sætter serien fokus på, hvilke kriterier der er for god undervisning og
udbytterige læringsmiljøer. Serien er:

Evidensbaseret: Hvad er der evidens for? Hvad ved vi, der sandsynligvis virker i undervisningen?

Professionsrettet: Hvad kan man gøre i praksis?

Undervisning og læring er målrettet alle aktører i og omkring folkeskolen og ungdomsuddannelserne
(gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler). Serien henvender sig således til undervisere og studerende på
grund-, efter- og videreuddannelse samt til lærere, pædagoger, konsulenter og ledere uanset skoleform.

Bag udgivelserne i serien er en ekstern videnskabelig redaktion og et fagfællekorps. Disse sikrer et højt
fagligt niveau, relevans og læsevenlighed i forhold til målgruppen. Læs mere om den eksterne redaktion og

fagfællebedømmelse på seriens hjemmeside.
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styrke elevens læring fremadrettet, er det helt afgørende at anvende

evalueringsformer, der bedst muligt understøtter denne
læringsproces, hvor både du og eleven ses som deltagere i
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læring gennem involvering af eleverne selv i evalueringsaktiviteter.
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læreruddannet, cand.pæd.soc. og master i ledelse. Han har i en

årrække arbejdet som leder og konsulent inden for skoleverdenen og
i det private erhvervsliv. Han har skrevet, bidraget til og redigeret en
række bøger og artikler inden for læring, evaluering og ledelse.
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Undervisning og læring er en serie af udgivelser, der tematiserer

forskellige dimensioner af og sammenhængen mellem undervisning
og læring. Selvom vi ikke kan være sikre på, at læring automatisk
følger med undervisning, så er undervisning læringens nødvendige

intentionelle ramme. Der er således brug for undervisere,
konsulenter, lærere, pædagoger og ledere med det nødvendige
faglige, didaktiske og ledelsesmæssige overblik. Dette kræver et

fokus på, hvordan vi kan synliggøre undervisnings- og læreprocesser.
Synlig læring og undervisning er ifølge de førende læringsforskere
John Hattie og Andreas Helmke den vigtigste faktor, når det kommer
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Undervisning og læring er målrettet alle aktører i og omkring
folkeskolen og ungdomsuddannelserne (gymnasier, handelsskoler og
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