I regi af Dansk Universitetspædagogisk Netværks (DUNs) Special Interest Group (SIG) om
eksaminer udbydes en workshop om sammenhænge mellem tests/eksaminer og studerendes
læring og læringsadfærd.
Workshop: Evaluering og læring – om formativ og summativ brug af evalueringer og deres
konsekvenser for studerendes læring.
Målgruppe og formål: Workshoppen er for alle akademikere med interesse i eksaminer og tests og
deres konsekvenser for de studerendes læring og for læringsmiljøet. Workshoppens aktualitet
skal ses i lyset af den øgede vægt på high stakes tests i uddannelsessystemet og den uheldige
tilbagesmitning det har på såvel læring som læringsadfærd. Således viste en nylig EVAundersøgelse at hver 5. studerende indretter sin indsats efter eksamenskrav – med øget stress og
mindsket læringsudbytte som resultat.
Workshoppen vil med udgangspunkt i konkrete eksempler diskutere dette fænomen og især
hvorledes man som institution og på de enkelte uddannelser kan forholde sig konstruktivt til det.
Tid og sted: Mandag den 7. maj 2018, kl. 13-16, på Institut for naturfagenes Didaktik, Øster
Voldgade 3, Palaverhal. Instituttet ligger i det gamle Københavns Observatorium inde i Botanisk
Have med indgang over for Rosenborg Slot.
Program:
13.00-13.30 Rammesætning. Formativ og summativ brug af evalueringer og deres konsekvenser
for studerendes læring. Ved 2xJens og Jeppe
13.30-14.00 Specialkonsulent i læringsdesign, Teaching & Learning/CBS, Nina Rathlev Andersen,
om forsøg med karakterfrit første år på HA Psyk på CBS.
14.00-14.30 Studieleder for antropologi, KU, Heiko Henkel, om antropologis indsats med minus
karakterer det første studieår
14.30-15.00 Pause
15.00-15.30 Professor emeritus i naturfagsdidaktik, KU, Jens Dolin om gymnasiers forsøg med
karakternedtoning. Hvad har effekten være for lærernes arbejde og for elevernes motivation og
stressniveau?
15.30-16.00 Fælles drøftelse
Tilmelding: Skriv til dolin@ind.ku.dk inden mandag den 30. april 2018.
Workshoppen er gratis, men vi beder om tilmelding aht indkøb af sødt til kaffen.
Planlægningsgruppe: Jeppe Bundsgaard (AU), Jens Tofteskov (CBS) og Jens Dolin (KU)

