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Opsamling på evalueringen af den digitale undervisningsevaluering 

 

Nu har alle studienævn behandlet de forslag til justering af det digitale evalueringssy-

stem, jeg fremsendte d. 22. november 2016, og givet mig en tilbagemelding om sagen. 

Heldigvis kan jeg konstatere, at der grundlæggende er opbakning til forslagene, og jeg 

nærer derfor den forhåbning, at vi nu kan justere systemet, så de indmeldte behov kan 

imødekommes. 

 

Parallelt med evalueringen af systemet i studienævnene har jeg deltaget i en lille ad hoc 

styregruppe på AU-niveau, hvis opgave har været at udarbejde en indstilling til AU’s ud-

valg for uddannelse (UFU) om forbedringer, der kunne tilfredsstille behovene på tværs 

af de fire meget diverse hovedområder. I dette regi har jeg arbejdet for at muliggøre de 

løsninger, vi ser ud til at have brug for. Jeg er glad for at kunne berette, at det er lykkedes 

at finde det blend af fælleshed og forskellighed, som er nødvendigt. 

 

Det betyder, at vi allerede fra semestret F17 kan realisere de ønskede løsninger. Følgen-

de ændringer vil således blive implementeret primo marts: 

 
1. Kommentarer i fritekstfelter vil kunne tilgås direkte af underviserne. 

 
UFU har tiltrådt en anbefaling om at løsne kravet om forbehandling af kommen-
tarer. Dette indebærer, at vores vanskelighed med at håndtere forbehandlingen 
forsvinder, men det betyder samtidig, at man som underviser skal gøre sig klart, 
at man får kommentarerne råt for usødet. Hvis man ikke ønsker at udsætte sig 
for dette, skal man huske kun at vælge spørgsmål i spørgsmålsbanken, der ikke 
indeholder mulighed for kommentarer. 
 

2. Det kan afgøres på institutniveau, hvorvidt man ønsker at anvende muligheden for 
kommentarfelter.  
 
Muligheden for at anvende fritekst kan blokeres, hvis et institut ønsker det, og 
man kan således nøjes med at lade den kvalitative dimension af undervisnings-
evalueringen indgå i den mundtlige del ved afslutningen af undervisningsforlø-
bet. Foretager man dette valg, vil det ikke være muligt at anvende de spørgsmål i 
spørgsmålsbanken, der rummer muligheden for fritekst. Da afgørelsen af, hvor-
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vidt man ønsker at anvende muligheden for at undlade fritekst, både rummer 
uddannelseskvalitets- og personalemæssige aspekter, bør spørgsmålet afgøres 
efter drøftelser i studienævn og lokale samarbejdsudvalg. 
 

3. Den enkelte underviser kan selv formulere spørgsmål. 
 
Systemet vil fortfarende grundlæggende være bygget op omkring spørgsmålene 
i spørgsmålsbanken, men nu kan man altså selv formulere spørgsmål og dermed 
rette opmærksomheden mere præcist mod indholdet i det pågældende kursus. 
Det er tillige lykkedes at finde en teknisk løsning, der gør det muligt at opbevare 
de spørgsmål, man eventuelt formulerer. Det sker ved, at der bliver oprettet en 
personlig spørgsmålsbank. Denne vil dog kun være synlig for den underviser, 
der har lagt spørgsmålene ind. 
 

Med disse justeringer håber jeg, at der er fundet en løsning, som gør systemet så fleksi-

belt, at alle kan finde sig til rette i det. Ud over systemjusteringerne havde vi imidlertid 

to andre forhold på bordet, som jeg afslutningsvis bør adressere: 

 
1. Der er tilslutning til at fortsætte den nuværende praksis med at indmelde even-

tuelle tekniske vanskeligheder til de udmeldte funktionspostkasser. Et studie-
nævn har anført, at der også skal være mulighed for at fremkomme med forslag 
om udvidelse af den nuværende funktionalitet. Det er indlysende en god idé, 
som jeg støtter. Blot skal jeg erindre om, at man skal gøre sig klart, at det tager 
tid at implementere eventuelle forbedringer, og at gode ideer ikke altid er gode i 
alles øjne. Jeg kan derfor ikke love, at forslag kan give anledning til meget hurti-
ge justeringer, endsige at alle forslag vil blive realiseret. 
 

2. I mit opspil til studienævnsdrøftelserne foreslog jeg, at der skulle være en mu-
lighed for at indmelde forslag til nye spørgsmål medio januar. Ét studienævn nå-
ede imidlertid ikke at behandle evalueringssagen på deres møde i december og 
har først fremsendt svar til mig for kort tid siden. Et andet studienævn anførte, 
at januar var for tidlig en frist, fordi den ikke giver mulighed for at indhøste er-
faringer fra efterårets evaluering. 
 
Disse forhold har givet mig anledning til at flytte fristen for indmeldinger. Hel-
digvis er vi dog nu i den situtation, at indførelsen af muligheden for selv at kun-
ne formulere spørgsmål forhåbentlig har gjort reformuleringen af de fælles 
spørgsmål i banken mindre presserende. På denne baggrund fortsætter vi med 
de nuværende spørgsmål i forårssemestret. Ny frist for indmelding af forslag til 
nye spørgsmål sættes til medio juni, hvor vi vil have erfaringer fra endnu et gen-
nemløb. 

 

Hermed håber jeg, at vi er nået til afslutningen af en noget bumlet implementeringsvej, 

så vi atter kan få vores undervisningsevaluering til at spille max. 

 

Bedste hilsner 

Niels 


