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Møder i arbejdsgruppen for undervisningsevaluering: 

22. februar 2013 - Halvdagsseminar på Koldkærgård (pkt. 1-2) 

4. marts 2013 – Opfølgning på Koldkærgård og brainstorm vedr. internationalt 

seminarforløb (pkt. 3 og 4) 

 

 

Til stede på Koldkærgård d. 22. februar: Berit Lassesen, Eva Karring, 

Klaus Mors Kristensen, Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik 

Østergaard, Hanne Birkmose, Jonas Geil Pedersen og Hanne Kargaard Thom-

sen (ref.) 

Fraværende: Ken Henriksen og Nina Bjerre 

 

Gæster:  

Anne Ravn, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, SDU (oplægsholder) 

Geeske de Witte Vestergaard, RUC (oplægsholder) 

Gitte Stavad, Kvalitetsenheden, AU Studieadministration 

 

Til stede på møde d. 4. marts: Berit Lassesen, Klaus Mors Kristensen, Lars 

Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Østergaard, Hanne Birkmose, 

Ken Henriksen, Nina Bjerre og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Jonas Geil Pedersen og Eva Karring 

 

REFERAT 

1. Oplæg ved Anne Ravn, Samfundsvidenskabeligt fakultet, SDU: 

SDU har indført nyt tværfakultært system til undervisningsevaluering på Det sam-

fundsvidenskabelige fakultet. Dette er en udfoldelse af SDU’s delpolitik for prøvefor-

mer og undervisningsevaluering. Hensigten er, at det i højere skal være kvalitetsud-

viklende og fremme de studerende egen selvrefleksion.  

 

Det samfundsvidenskabelige fakultet består af 8 institutter, 6 forskningscentre, 4 

tværfakultære institutter og centre, 14 studienævn, og undervisningsevalueringssy-

stemet skal kunne håndtere et stort antal fag og kurser (891 fag og 1083 kurser). Fa-

kultet har bl.a. den udfordring, at fakultetet er spredt på 7 campusser, undervisnings-

evaluering har hidtil været organiseret meget forskelligt, og tilgangen har været for-

skellig.  

 

Systemet afprøves som pilotstudium og er endnu ikke fuldt implementeret, og man 

kan begynde at høste de første erfaringer. Det er en spørgeskemabaseret evaluering 

med en digital løsning organiseret på fakultetsniveau. Modellen er et tilbud, og andre 

dialogmetoder er meget velkomne. Alle studienævn har dog taget imod tilbuddet og 

anvender systemet. Bachelorprojekt, kandidatspeciale, HD, master og sommerskole 

indgår ikke i dette system.  
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Organisering: Det er op til de enkelte studienævn at forholde sig til kadencen i un-

dervisningsevaluering, opfølgning m.m., men der opfordres til at udarbejde en sådan 

evalueringsstrategi.  

 

Underviseren forholder sig typisk til de enkelte evalueringer, og kommentering samt 

resultater videresendes til behandling i studienævnene.  

 

Evalueringerne indeholder spørgsmål på tre niveauer: fakultetsspørgsmål, studie-

nævnsspørgsmål og de fagnære spørgsmål stillet af den enkelte underviser. Den sid-

ste del afprøves først med forårets evalueringer. Der er ikke krav om, at eventuelle 

spørgsmål skal gentages et vist antal gange for at kunne sammenligne over tid. Det 

besluttes af de relevante parter. Der er oprettet en spørgsmålsbank til inspiration, og 

denne rummer i første omgang spørgsmål fra eksisterende evalueringer på fakultetet. 

Brugen af spørgsmålsbank skal evalueres.  

 

Man er kommet godt i gang med de mere tekniske aspekter af undervisningsevalue-

ringerne, og der er en bred accept på alle niveauer af det nye evalueringssystem, men 

holdningsændringer tager tid i forhold til at sikre, at resultaterne bruges aktivt frem-

adrettet. Dette arbejdes der stadig meget med, og man er meget opmærksom på den 

store kommunikationsopgave, der ligger i forlængelse heraf.   

 
Det er alt i alt vurderingen, at denne proces indtil nu har været en succes, og der er 
flyttet meget på kort tid, men at det også er ressourcekrævende.  
 
Udfordringer/anbefalinger: 
 

1 Kultur- og adfærdsændring: Kun ved stor viden og enighed om indsatstekno-
logier samt entydighed om mål og resultater kan top-down-styring ved muligt 
og kultur mindre afgørende. 

2 Ansvars- og beslutningskompetence: Vigtigt at organisere projektet med en 
projektledelse, som har en høj grad af beslutningskompetence.  

3 Endnu et (IT-)-system: Hvad kan leveres, hvordan og hvornår? Kommunika-
tion og formidling indtænkes fra start. Vigtigt at tænke i slutproduktet. 

4 Ressourcekrævende! FORSIGTIGT estimat på 1½ år brugt omkring 1-1½ 
ÅV. 

5 Projektørlys-problematik: Det er dilemma, at en underviser kan risikere at 
blive stillet til regnskab for centralt fastlagt fokus gennem fakultære/SN-
spørgsmål, som de studerende ikke nødvendigvis finder ønskværdige, skal 
håndteres og/eller faget ikke lægger op til. 
 

2. Oplæg ved Geeske de Witte, RUC: 

RUC er organiseret med 6 multidisciplinære institutter, og RUC’s kvalitetssystem ba-

serer sig på et evalueringssyn, der er grundlæggende dialogisk forankret, og det er 

vigtigt, at evalueringsformen er tilpasset den enkelte uddannelse.  
 



 

 

Side 3/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 
 
 
 
 
 
 

Side 3/6 

På hjemmesiden kan man finde et katalog over evalueringsmetoder til inspiration, og 

der er centralt fastsatte standarder for undervisningsevalueringer vedr. bachelor-, 

kandidat- og masteruddannelser. Disse er: 

  

1. Studieleder, uddannelsesleder og institutleder holder sig gensidigt oriente-

rede og samarbejder om udvikling, herunder den overordnede pædagogi-

ske udvikling af undervisningen. 

2. Studienævnet fastlægger anvendte evalueringsmetoder, som formidles på 

fagenes/uddannelsernes hjemmeside. 

3. Alle kurser og projektforløb evalueres løbende dialogisk, og der anvendes 

midtvejsevalueringer eller tilsvarende. Evalueringerne skal indeholde re-

fleksioner over følgende forhold: Opfyldelse af læringsmål, undervisnin-

gens form og tilrettelæggelse samt vurdering af undervisningsaktiviteter 

og evt. forslag til forbedringer. 

4. Alle nye kurser evalueres skriftligt i tillæg til den løbende dialogiske eva-

luering, og der udfærdiges en skriftlig rapport. 

5. Alle kurser og projektforløb evalueres skriftligt hvert 3. år i tillæg til den 

løbende dialogiske evaluering, og der udfærdiges en rapport. 

6. Der skal ved rapportering til studienævnet obligatorisk indgå en redegørel-

se for, hvordan der følges op på den feedback/kritik der er kommet frem. 

Herefter kan studieleder og studienævn i behandlingen af samtlige tilba-

gemeldinger tage stilling til, om der er behov for yderligere opfølgning el-

ler andre tiltag. 

7. Alle sager som vedrører enkeltpersoner, eksempelvis klager over under-

visning el.lign., skal forelægges institutlederen. Institutlederen skal, som 

personaleansvarlig, følge op på sådanne henvendelser og diskutere den en-

kelte undervisers konkrete udfordringer og muligheder for at adressere 

dem. 

8. Generel pædagogisk udvikling af undervisningen og efteruddannelse af 

underviserne indgår som et fast led i MUS-samtaler. 

Opfølgning på undervisningsevaluering:  

Hensigten med den løbende dialogiske undervisningsevaluering er, at der skal ske 

et minimum af opfølgning efter, at undervisningen er afviklet.  

 

Ud over undervisernes løbende rapportering til studieleder og studienævn udar-

bejder studielederen én gang årligt en studielederrapport for den enkelte uddan-

nelse. Rapporten drøftes i studienævnet/styregruppen og danner grundlag for en 

samtale mellem institutleder og studie- eller uddannelsesleder/studienævn. 

 

I rapporten indgår en beskrivelse af den evaluering, der har fundet sted på uddan-

nelsen, et kort overblik over relevante nøgletal og gengivelse af relevant input 

http://www.ruc.dk/om-universitetet/uddannelseskvalitet/uddannelseskvalitetssystem/evaluering/evalueringsmetoder-katalog/
http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/


 

 

Side 4/6 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 
 
 
 
 
 
 

Side 4/6 

udefra (aftagerpanel/følgegruppe, rapporter fra censorer, oplysninger fra dimit-

tendundersøgelser mm.). Derudover skal den indeholde forslag til opfølgning på 

eventuelle problemer på uddannelsen og eventuelle andre forslag til videreudvik-

ling af uddannelsen. Desuden skal rapporten indeholde en beskrivelse af den op-

følgning, der har fundet sted i forhold til problemer, som er blevet beskrevet i tid-

ligere rapporter.  

 

I dag er studielederne positive over for studielederrapporten, da det bl.a. er et godt 

udgangspunkt for drøftelse med institutlederen.  

 

Desuden har prorektor, en repræsentant fra universitetspædagogisk enhed, en stu-

dieleder samt Geeske været på besøg hos alle studienævn og bl.a. drøftet under-

visningsevaluering. Besøgsrunden har været et væsentligt led i at få udbredt kend-

skabet til evaluerings- og kvalitetssystemet i de forskellige fagmiljøer. 

 

RUC arbejder derudover med at formidle evalueringsform og opfølgning på un-

dervisningsevalueringerne til de studerende blandt andet i form af en web-side for 

hvert fag/hver uddannelse. 

 

Under punktet ”evaluering” kan man desuden se eksempler på, hvordan den skriftlige 

rapportering ser ud. 

 
3. Arbejdsgruppens refleksioner over oplæggene:  
SDU’s evalueringssystem: 

 Folk skal have ejerskab, men spørgsmål m.m. skal kvalitetssikres. Det er givtigt 

med en spørgsmålsbank.  

 

 Godt med tredelingen af spørgsmål i forhold til hovedområde, studienævn og 

underviser, men dette komplicerer også afrapporteringen. Der er forskellige for-

mål afhængig af niveau. Underviseren har brug for noget meget fagnært, studie-

nævn skal bruge det til kvalitetssikring samt delvist fagudvikling og fakultetsni-

veau, som har behov for at se, hvordan studienævnene arbejder.  

 

 Det er vigtigt at være ambitiøs omkring svarprocent for at give legitimitet. Det 

kræver, at der sættes tid af i undervisningen, og det er vigtigt at få det på dagsor-

denen. Vigtigt at sætte tid af i underisningen og at opfordre til det eksplicit i en 

nedfældet procedure. Man kunne overveje en opfølgningsprocedure ved de lave 

svarprocenter.  

 

 Der skal tænkes meget proces i forhold til at sikre, at spørgeskemaet ved den en-

kelte undervisningsevaluering hænger sammen. Det er vigtigt at spørgsmålene 

kvalitetstjekkes. Man kan overveje at sætte kvote på antallet af spørgsmål. De 

universitetspædagogiske centre kan bidrage her. 
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 Det tager tid at indføre et system som SDU’s. Det skal starte i pilot.  
 

Tidspunkt for evaluering 

 SDU og RUC: evaluerer på forskellige tidspunkter i undervisningsforløbe, hvor 

RUC evaluerer midtvejs, mens SDU til sidst i undervisningsforløbet. En midt-

vejsevaluering skal måske ikke rapporteres/dokumenteres på samme måde som 

slutevalueringen.  

 

 Det blev drøftet, om det kunne være en idé være at opfordre underviserne til som 

noget af det første i et undervisningsforløb at præsentere evalueringsresultaterne 

fra sidste semester. Det vil give underviserne en mulighed for at forklare, hvorfor 

der evt. ikke ændres på undervisningsformen, eller at der er foretaget nogle ju-

steringer. Dette kan imødekomme mytedannelser. 

 

 RUC’s forslag til kommunikation med de studerende i form af web-side var inspi-

rerende. 

 

Opsamling/input til rapport 

 Det er vigtigt at være klar på, hvad systemet skal bruges til, og hvad man ønsker 

at få ud af det.  

 

 Vigtigt at være meget specifik i forhold til forventningerne til opfølgning, hvem 

skal levere hvad hvornår. 

 

 I rapporten kunne det overvejes at opstille mulige scenarier/modeller i frh. til 

hyppighed, form m.m.  

 

 Man kunne overveje at stille en værktøjskasse til rådighed, som understøtter eva-

lueringerne.  

 

 Der skal være en høj grad af frihed, hvor man kan se de enkelte undervisningsfor-

løb.  

 

 Vigtigt at have legitimitet i forbindelse med processen/implementeringen, og der 

skal være en god forankring bredt rundt i organisationen. 

 

 Vigtigt at være klar på, hvad underviseren, studienævn og hovedområdet har 

brug for at vide 
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4. Brainstorm – internationalt seminarforløb:  

Afslutningsvist en brainstorm på, hvad gruppen gerne vil drøfte med de internationa-

le gæster:  

 

 Legitimitet/medejeskab: Hvordan sikres legitimitet/medejerskab bredt rundt 

i organisationen?/Hvordan sikres opbakning? 

 Forskellige undervisningsformer: Hvordan håndteres diversitet i form af 

forskellige undervisningsformer, didaktik m.m., herunder: 

 bacheloropgaver/specialer 

 delte undervisningsforløb med flere undervisere involveret 

 Gennemførelse: Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at gennemføre under-

visningsevaluering i undervisningsforløbet? 

 Afrapporteringsformer: Hvornår, form og til hvem? 

 Opfølgningsprocessen: Hvornår reageres på mindre gode undervisningseva-

lueringer? (standarder)/ Hvordan sikres opfølgning? /Hvilken form for opfølgn-

ing? 

 Kommunikationen med de studerende: Hvordan kommunikeres mest 

hensigtsmæssigt om undervisningsevaluering med de studerende i forhold til at 

skabe engagement, ejerskab, gennemsigtighed i opfølgning m.m.?  

 Effekt: Hvordan måler/sikrer man, at undervisningsevalueringen har en effekt?  

 En tilstrækkelig svarprocent: Hvordan løses den udfordring? 

 
 

Det videre forløb: Berit og Hanne laver et oplæg/en skitse til såvel halvdagsseminaret 

som 12-12-seminaret i samarbejde med Peder Østergaard, og oplægget rundsendes til 

kommentering i gruppen. Oplægget skal godkendes endeligt af Det tværgående bånd 

for uddannelse.  

 

Status for grupperne 

Gruppen, der skal redegøre for AU og øvrige erfaringer fra DK, er i opstart i forhold 

til at skrive den del af redegørelsen. Det blev aftalt, at når afsnittene for de enkelte 

hovedområder er færdige, spørges de relevante prodekaner, om de vil kvalitetssikre 

afsnittet for eget hovedområde.  

 

Den internationale gruppe afventer en kontaktperson fra Lund og Sydney, førend de 

begynder på skrivearbejdet. Berit sender invitation afsted.  

 

Fremtidige møder 

Angående fremtidige møder afventer gruppen endelig dato for seminar med interna-

tionale gæster, og der indkaldes herefter til et planlægningsmøde forud for seminaret.  

 

Hvis der er behov for yderligere møder, er gruppens deltagere til enhver tid velkomne 

til at tage kontakt til Hanne, som vil organisere indkaldelsen.   


