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Forord

Evaluering er blevet et mantra med fokus på at måle og veje. Men evalu-
ering handler også om at anlægge et kritisk tilbageblik og om at tillægge 
noget værdi frem for noget andet. Inden for uddannelsesområdet indta-
ger evaluering en central og magtfuld rolle. Evaluering har således indfl y-
delse på indholdet i undervisningen, på deltagernes fremtidige mulighe-
der og ”valg” inden for uddannelse og beskæftigelse, og på medarbejderes 
og lærernes muligheder for udvikling eller begrænsning af deres fagom-
råder. Som sådan har politiske beslutninger om evalueringer inden for 
uddannelsesområdet vidtrækkende konsekvenser for områdets deltagere 
og aktører. 

Vi har i denne bog bestræbt os på at tilvejebringe praksisnære og em-
piriske analyser inden for området evaluering i uddannelse. Evaluerings-
området forbindes ofte med stærke tekniske og målingsmæssige implika-
tioner, som kan pege i retning af en overvejende kvantitativ forskning. 
Men vi betoner vægtningen af en kvalitativ orientering, hvor behandlin-
gen af værdier, interesser og forståelser udgør ligeså væsentlige aspekter af 
forskningen som målinger og forekomster. 

Bogen har relevans inden for alle områder, som vedrører pædagogik 
og uddannelse. Den henvender sig til studerende og forskere med inte-
resse for evaluering i uddannelse inden for et bredt spektrum af fagtra-
ditioner, herunder læring, pædagogik, organisationsteori, sociologi og 
politologi. 

Bogens forfattere har alle tilknytning til forskningsgruppen, Center 
for Uddannelsesforskning, ved Institut for Læring og Filosofi  på Aal-
borg Universitet. Bidragene er blevet til i tæt samarbejde og sparring 
mellem gruppens medlemmer i løbet af 2010 og 2011. De udspringer 


