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Kære undervisere på Arts. 
 
I april skrev jer til jer i anledning af, at vi skulle i luften med det nye fælles modul til 
undervisningsevaluering i Blackboard. Et nyt semester er gået i gang, og vi skal derfor 
i gang med anden runde af den fælles elektroniske undervisningsevaluering. I den 
forbindelse er der er et par ting, det er værd for jer at vide. 
 
Systemforbedringer 
Jeg ved, at der har været udfordringer med at få systemet til at spille helt optimalt. 
Med henblik på næste runde er der derfor foretaget en række forbedringer, bl.a. på 
baggrund af de mange tilbagemeldinger, I har givet. Forbedringerne skulle gerne gøre 
det lettere at anvende evalueringsmodulet. 
 
En række af forbedringerne er af rent teknisk art, men det vil sikkert være af værdi for 
jer at kende til følgende ændringer: 
 

• Det er blevet muligt at kopiere ens evalueringsspørgsmål fra tidligere eller fra 
et andet kursus over i den nye evaluering. 

• Det er blevet tydeligere, hvornår evalueringen ”lukker” på det enkelte kursus. 
• Man kan tilføje flere spørgsmål ad gangen uden at skulle hoppe frem og til-

bage mellem oversigt og spørgsmålsbank. 
• Spørgeskemaet kan nu frigives fra selve oversigten. 
• Som underviser får man selv en bekræftelse på, at evalueringen er blevet frigi-

vet. 
 
Også for de studerende er der blevet foretaget forbedringer. I særdeleshed indeholder 
den mail, de modtager om igangsættelse af evaluering, nu et direkte link til evaluerin-
gen. Mailteksten er også blevet forbedret. Forhåbentlig giver dette anledning til færre 
spørgsmål til jer som undervisere. 
 
Mulighed for fællesspørgsmål ud over de fælles AU-spørgsmål 
I denne omgang er det principielt muligt for studienævn og uddannelsesnævn at sup-
plere de tre obligatoriske AU-spørgsmål med yderligere tre spørgsmål. Jeg har for-
stået, at der er stor forskel på, hvorledes man stiller sig til anvendelsen af denne mu-
lighed på de tre institutter, og jeg vil gerne understrege, at det naturligvis ligger inden 
for studie- og uddannelsesnævnenes kompetence at fravælge muligheden. 
 
Samme spørgsmålsbank i denne omgang 
Jeg har ikke glemt, at jeg har lovet en evaluering af fremgangsmåden, der også vil 
rumme muligheden for at stille forslag til andre spørgsmål. Da det imidlertid kræver 
lidt tid at gennemføre en ordentlig evaluering, giver det ikke mening at haste den 
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igennem. Derfor vil evalueringen finde sted i løbet af efteråret mhp. at foretage even-
tuelle yderligere justeringer af systemet og forbedringer af spørgsmålsbanken med 
henblik på forårssemestret 2017. 
 
Som konsekvens heraf anvender vi i E16 det samme sæt spørgsmål som i F16. Husk, 
at I lige som sidst kan vælge at låne spørgsmål fra de andre hovedområder, hvis I 
klikker jer ind på dem. I den forbindelse skal I nok være opmærksomme på at an-
vende spørgsmål, hvor Likert-skalaen vender samme vej, som de øvrige spørgsmål, I 
har valgt. Visse steder har man erfaret, at det kan give anledning til ”omvendte resul-
tater”, hvis 5 i de fleste tilfælde betyder ”godt”, mens det ved et lånt spørgsmål plud-
selig betyder ”dårligt”. Dette kan især være en udfordring, hvis man anvender spørgs-
mål lånt fra ST, så hvis I vil være helt sikre på at undgå dette problem, skal I nok fra-
vælge ST-spørgsmålene. 
 
Undlad at vælge spørgsmål med mulighed for kommentarfelt 
Jeg bliver nødt til at informere jer om, at der heller ikke i denne gang bliver mulighed 
for fritekst. Jeg ved, at mange af jer har meldt tilbage, at netop denne funktion er alt-
afgørende for en succesfuld evaluering, og jeg vil derfor gerne begrunde fravalget. 
 
Grundlæggende er vi bundet af en AU-beslutning om ikke at tillade direkte fremsen-
delse af kommentarer til underviseren. Baggrunden for denne beslutning er dårlige 
erfaringer fra andre universiteter, hvor kommentarfelter har vist sig at generere kon-
flikter, og mange steder opererer man derfor med forskellige former for censurmeka-
nismer. 
 
Man kan naturligvis mene forskelligt om denne beslutning, og jeg synes, at vi i forbin-
delse med efterårets evaluering skal tage en grundlæggende drøftelse af sagen. At det 
ikke er helt indlysende, hvad den rigtige beslutning er, fremgår af, at jeg har modtaget 
to diametralt modsatrettede rapporter fra drøftelserne i studienævnene på henholds-
vis DPU og IKS. DPU frabeder sig således kommentarmuligheden lige så brændende, 
som den ønskes på IKS. På IKK hælder man mest til at ønske sig muligheden for 
kommentarer, der går direkte til underviserne. 
 
En løsning, jeg normalt ville ty til – nemlig at tillade forskellige anvendelser af syste-
met – er desværre ikke mulig i denne sag. På grund af den fælles AU-beslutning tilla-
der systemet ikke, at den enkelte underviser kan få kommentarer at se, og det er ikke 
menneskeligt muligt for uddannelseskonsulenterne at frigive eventuelle kommenta-
rer mellem næstsidste og sidste undervisningsgang, hvor den afsluttende mundtlige 
evaluering finder sted. 
 
Eftersom eventuelle kommentarer skrevet ind i dette system altså for indeværende 
ender i cyberspace, er det vigtigt, at I fravælger muligheden, når I vælger spørgsmål. 
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Hvis I ønsker jer kvalificerende kommentarer ud over de mundtlige på den sidste un-
dervisningsgang, bliver jeg (indtil videre) nødt til at bede jer om at løse dette uden for 
Blackboard-modulet. 
 
Fortsat mulighed for at melde tilbage 
Som I kan se af de forbedringer, der allerede er blevet foretaget, har det været meget 
nyttigt at få jeres tilbagemeldinger løbende. Derfor vil det stadig være muligt at ind-
rapportere eventuelle problemer eller gode ideer til forbedringer via de oprettede 
mailadresser. 
 
På DPU skal I skrive til evaluering@edu.au.dk 
På IKS skal I skrive til evaluering@cas.au.dk 
Og på IKK skal I skrive til evaluering@cc.au.dk. 
 
Vejledning 
Husk, at der både findes en instruktionsvideo og en elektronisk guide. Videoen og 
guiden vil snarest blive opgraderet, så den kommer til at passe til interfacet i den nye 
version af evalueringsmodulet. 
 
Begge dele findes her: 
 
Hjemmeside om digital evaluering 
 
Support til Blackboard og evalueringen: bb.it@au.dk eller telefon 87152809. 
 
 
Jeg ønsker jer alle god fornøjelse med anden runde digital evaluering på Arts og ven-
der tilbage med henblik på evalueringen. 
 
Bedste hilsner 
Niels 
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