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undervisning og elevers læreprocesser er først og fremmest at fremme elevernes læring, og ifølge forskning
kræver det facilitering af de professionelles egen læring tæt på undervisningspraksis. Tanken bag denne bog
er derfor at hjælpe ledere og vejledere i gang med undervisningsobservation og didaktisk samtale, så de kan
bidrage til, at eleverne lærer så meget, som de kan. Ud fra forsknings- og praksisbaseret viden tilbyder bogen
et struktureret overblik og et praksisnært indblik i observationsopgavens forskellige niveauer, nogle af de
vigtigste forudsætninger og flere velafprøvede fremgangsmåder. Ved at inddele opgaven i tre videns- og

kompetenceniveauer - det organisatoriske, det undervisningsfaglige og det relationelle niveau - struktureres
observationsprocessen, og samtidig anskueliggøres udfordringerne og faldgruberne. Bogen demonstrerer

nogle lettilgængelige metoder, der kan støtte lederen og vejlederen i at udforske mulighederne i
undervisningsobservation og den didaktiske samtale og derigennem finde frem til egne fremgangsmåder.
Bogen er delt op i tre dele, som svarer til observationsopgavens tre videns- og kompetenceniveauer og kan
derfor også benyttes som opslagsværk til at hente inspiration og fordybelse i udvalgte elementer af opgaven.

Samtidig kan den ved fortløbende læsning tilbyde et struktureret overblik over de delprocesser, som
observationsarbejdet indeholder. Bogen henvender sig til ledere og vejledere på skoler, gymnasier og

uddannelsesinstitutioner og til alle andre fagfolk, der beskæftiger sig professionelt med skole og uddannelse
med elevernes læreprocesser for øje. Flere af bogens redskaber findes i digital form til download og direkte

brug i egen praksis på www.dafolo.dk/observation. Her kan du også læse et uddrag af bogen.
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