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uundværlig håndsrækning til alle lærere, censorer, skoleledere og andre, der er involveret i karaktergivning i
folkeskolen og andre skoleformer. Med denne bog bliver du klogere på, hvordan du i praksis kan gøre din

karaktergivning mere holdbar. I denne 2. udgave af bogen, som er dybtgående omarbejdet, belyses i 1. del en
række generelle problemstillinger om karaktergivning, bl.a. formål med karaktergivning, elevens/den

studerendes retsstilling, bedømmelsers troværdighed og bevisers retsgyldighed. Også karaktergivningens
konsekvenser i forhold til motivation og disciplinering og den formative feedbacks store betydning for
elevens og den studerendes fortsatte læring tages op. Endelig behandles også karaktergivningsrelevante
spørgsmål som aktindsigt, tavshedspligt og videregivelse af bedømmelsesresultater. I bogens 2. del rettes
fokus mod karaktergivning i folkeskolen, de frie grundskoler, efterskoler og ungdomsskoler mv. Her ses

nærmere på bl.a. emner som kvalitetssikring af prøveopgaver og prøveoplæg, karaktergivning ved skriftlige
prøver med kun én censor og sammenhæng mellem undervisningsmål, prøvekrav, vurderingskriterier og

vejledende karakterbeskrivelser. Endelig udgør bogens 3. del et opslagsafsnit med forklaring og
eksemplificering af en række evaluerings- og karaktergivningsbegreber. Bogens primære målgruppe er

undervisere med bedømmerfunktioner i grundskolen og ungdomsuddannelserne, men den henvender sig også
til skoleledere med det overordnede ansvar for skolens karaktergivning og til lærerstuderende, idet bogen
med sit fokus på sammenhængen mellem mål og midler, krav og resultater kan være til god støtte for
lærerstuderende i didaktik- og praktikundervisningen. Begge forfattere, Signe Holm-Larsen og Niels

Plischewski har mangeårig erfaring med karaktergivning i hverdagen og ved prøver både i folkeskolen og på
efterfølgende uddannelsestrin.
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