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EVALUERING AF LÆREPROCESSER  

Faget har fokus på evaluering af læreprocesser på to niveauer: Dels evalu-

ering af læring på individniveau som led i uddannelses- og kompetencefor-

løb, dels evaluering af institutioner og organisationer som varetager læring, 

uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studerer vi 

centrale begreber og metoder og ser på den praktiske tilrettelæggelse af 

evalueringer.  

Evaluering spiller en stor rolle i hverdagen på uddannelser og i organisatio-

ner. Det er en praksis, som kan antage meget forskellige former, og som 

bliver anvendt med forskellige formål og virkninger. Det er derfor et relevant 

tema for både praktikere og ledere at beskæftige sig med. 

MÅLGRUPPE  

Enkeltfaget henvender sig til en bred gruppe af fag og professioner. Det er 

fx relevant for dig, der til daglig arbejder med undervisning, ledelse og vej-

ledning i folkeskolen, gymnasieskolen og på professionshøjskoler. Det er 

ligeledes relevant, hvis du arbejder med organisationsudvikling og HR i 

offentlige og private virksomheder. Er du sygeplejerske, og arbejder du 

med klinisk vejledning, er du også velkommen på dette enkeltfag.  

 

HVILKE KOMPETENCER OPNÅR DU?  

Du får ny teoretisk og praktisk viden og inspiration til at evaluere lærepro-

cesser, og du vil styrke dine kompetencer til:  

•  at mestre de forskellige evalueringsformer                                           

•  at arbejde med og udvikle evaluering af læreprocesser på individ- 

og organisationsniveau                                                                                             

•  at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger samt 

vurdere og anvende deres resultater. 

 

TEORI  OG PRAKSIS  

På enkeltfaget kommer du til at beskæftige dig med praksisnære problem-

stillinger. Gennem undervisningen og arbejdet med opgaver knyttes teorien 

hele tiden til praksis med udgangspunkt i din egen dagligdag. Derved kan 

enkeltfaget være en kvalificeret måde at få arbejdet med konkrete problem-

stillinger inden for dit eget arbejdsfelt. I den afsluttende opgave tages ud-

gangspunkt i et selvvalgt tema. 

HAR DU SPØRGSMÅL?  
 
FAGLIG KOORDINATOR  

Karen E. Andreasen 
Telefon 5155 8845  
karena@ikl.aau.dk 
 
 
STUDIESEKRETÆR  

Maj-Britt Skovhus 
Telefon 9940 3064 
msko@ikl.aau.dk 
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FAKTA  

 

Enkel t faget  ´Evaluer ing af  læreproces-

ser ´  er  en del  a f  den toår ige Master  i  

Læreprocesser ,  der  udbydes  af  Aalborg 

Univers i tet .  Modulet  er  på 5 ECTS -point .  

 

ADGANGSKRAV  

Du skal  som minimum have gennemfør t  

en akademisk bacheloruddannelse,  pro-

fessionsbacheloruddannelse,  en mel -

lemlang videregående uddannelse e l ler  

en diplomuddannelse inden for  områ-

der ,  som er  relevante  i  forhold t i l  s tudi -

et  a f  lær ing og læreprocesser .  Derud-

over  skal  du have mindst  2  års  relevant  

erhvervser far ing ef ter  din adgangsgi -

vende uddannelse.  

 

SEMINARER  2022  

•  Fredag 02.  september kl .  9 -16  

•  Fredag 11.  november k l .  9 -16  

 

UNDERVISNINGSSTED  

Aalborg Univers i tet  

Inst i tut  for  Kul tur  og Læring  

Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Ø  

 

PRIS  

10.000 kr .  (ekskl .  l i t teraturudgi f ter )  

 

EKSAMEN  

Enkel t faget  afs lut tes med en skr i f t l ig ,  

intern prøve.  Opgaven skr iver  man en-

ten alene el ler  i  en gruppe,  og den får  

bedømmelsen bestået / ikke bestået .  

 



PRAKTISKE REDSKABER  

I forbindelse med uddannelse og læring er evaluering af stor betydning. 

Enhver lære-, forandrings- eller udviklingsproces indeholder et mål, og for 

at opnå dette mål er evaluering et centralt element. Evaluering benyttes 

også i selve læreprocessen, så man på den måde sikrer, at man er på rette 

vej. Derudover kan evaluering benyttes til at justere selve læringsproces-

sen.    

På dette enkeltfag præsenteres du for en række evalueringsmodeller og 

konkrete evalueringsværktøjer, eksempelvis:    

• Interaktiv evaluering og teoribaseret evaluering 

• Evaluering via spørgeskema og interview 

• Opbygning af evalueringskapacitet. 

 

EKSEMPLER PÅ STUDIEOPGAVER 

• ’Appreciative Inquiry’ anvendt i evaluering 

• Evaluering af aktionslæringsforløb for dagtilbud 

• Evaluering af praktikforløb for social- og sundhedselever 

•  Undervisningsevaluering – kan spørgeskema anvendes som                

evalueringsredskab af patientskole? 

 

UNDERVISNING 

Enkeltfaget er en del af den toårige Master i Læreprocesser, der udbydes  

af Aalborg Universitet.  

Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de stu-

derende, der følger hele masteruddannelsen.  

Du skal forvente en del forberedelse forud for de to seminarer. På semina-

rerne vil der være forelæsninger, workshops og gruppearbejde.  

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede 

læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tvær-

faglighed og anvendelsesorientering. Du vil lære at arbejde analytisk og 

resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer inden for kommuni-

kation og samarbejde.  

 
 

KAREN E.  ANDREASEN  
Lektor i uddannelse og læring samt pædagogik og 
pædagogisk evaluering. Karen forsker i bl.a. pædago-
gik, pædagogisk evaluering, evaluering samt test og 
prøver. Karen er desuden faglig koordinator på en-
keltfaget i Evaluering af læreprocesser.  
 

 
ØVRIGE UNDERVISERE  

 

CHRISTIAN YDESEN 

Professor i evaluering og komparativ uddannelses-
forskning. Forsker i OECD, international uddannel-
sespolitik, uddannelseshistorie, test, PISA 
(komparative test), prøver og eksaminer. 

HANNE KATHRINE KROGSTRUP 

Professor i evaluering. Hanne forsker i evaluering, 
kvalitetsudvikling, samskabelse og kapacitets-
opbygning. 

ANNETTE RASMUSSEN                                         
Lektor i uddannelsesforskning. Annette forsker i 
evaluering, differentiering (pædagogisk og socialt), 
uddannelsessociologi, uddannelsespolitik, uddannel-
sesetnografi og socialisering 

METTE BUCKHARDT                                             
Professor i uddannelsesforskning. Forsker i pædago-
gik, didaktik og international uddannelseshistorie.                             

Underviserne er som forskere tilknyttet Institut for 
Kultur og Læring på Aalborg Universitet. 


