
Evaluering af prøvehandling
DEL 4 

Efter at alle i teamet har lavet prøvehandlinger, skal I nu samles igen. 

I skal tage udgangspunkt i de aktiviteter, som eleverne lavede i undervisningen. 
Beskriv overfor hinanden, hvad det var der skete i de mest positive situationer og de mest
negative situationer. Og om der var en særlig læring eller opmærksomhed, der var
spændende. 

Tal om og lav en aftale for, hvordan I fremadrettet deler positive og negative
læringssituationer med hinanden, så flere kan få glæde af dem. 

S Å D A N  G Ø R  I

Man kan selvfølgelig evaluere på flere
forskellige måder. Hvad I vælger at tage
udgangspunkt i, er op til jer. Det skal være,
hvad der optager jer mest, og måske har I
forskellige tilgange, og det er helt fint. Bare
det bliver italesat. 

 I kan tage udgangspunkt i modellen på
næste side. 

Her skal I vælge en positiv læringsoplevelse
eller en negativ læringsoplevelse. 
Det er igen op til jer, hvad der fylder mest, og
hvilken samtale I mener at kunne få mest ud
af. 

V Æ L G  E N  T I L G A N G

Når I har været igennem jeres oplevelser,
kan I i fællesskab tale om, hvordan I
fremadrettet skal dele jeres erfaringer om
legende kvaliteter med hinanden. 

I kan måske finde inspiration i
"Kaminhylden" og bygge jeres egen hylde
på læreværelset, som kan bruges til at dele
de gode erfaringer. I kan også finde på
noget helt andet. 

V Æ L G  E T  D E L I N G S M E T O D E



Faktorer for evaluering

 Lærings-
oplevelse

Mening Fællesskab

Social
involvering

Eksperi-
mentering

Begejstring

Vælg en positiv eller en negativ læringsoplevelse . Tal om
oplevelsen og evaluér på den ud fra de 5 legende tilgange
til læring, eller ud fra nogle andre faktorer, som I mener, er

relevante. 



KAMINHYLDEN
O G  G L I M M E R  P Å  D E T !

Glimmer-reglen skal tages i brug, når vi oplever noget godt.
Det kan være en sød replik, et rart blik eller noget konkret, som
et barn, der har tegnet en tegning til én. Alle de oplevelser skal
så dyppes i glimmer og gemmes på kaminhylden.

 Når man så skal sove om aftenen, så kigger man på sin
kaminhylde og bliver mindet om alle de ting, der gjorde en
glad og fik en til at smile. Så akkumulerer man glæden, og så
udvikler man en større taknemmelighed - og det er
forudsætningen for et godt liv.
                                                                                  - Hella Joof

GL IMMER-REGLEN

Hvad skal op og
stå på din

kaminhylde? 


