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Vedr. evaluering af digital undervisningsevaluering 

 

I forbindelse med min udmelding angående den digitale undervisningsevaluering i dette 

semester lovede jeg en evaluering. Efter tilbagemeldinger fra studienævnsformændene i 

forbindelse med en drøftelse af sagen i Uddannelsesforum Arts er det blevet klart for mig, 

at der allerede er blevet foretaget temmelig grundige drøftelser af udfordringerne ved den 

digitale evaluering i de respektive studienævn, og at jeg derfor bør håndtere den fælles fa-

kultetsevaluering ved at samle op på de allerede gennemførte drøftelser for derefter at åb-

ne for muligheden for at fremkomme med præciserende kommentarer hertil. 

 

Med dette notat følger jeg op på de hidtidige drøftelser. Samtidig anmoder jeg om, at sagen 

tages op på studienævnenes decembermøder, og at studienævnsmedlemmerne på fagmiljø-

ernes vegne forholder sig til de løsningsforslag, der nedenfor er angivet med kursiv. 

 

Man kan med fordel inddele de tilbagemeldinger, jeg har fået fra studienævnene, i tre for-

skellige dimensioner – en, der vedrører tekniske problemstillinger, en, der har at gøre med 

de frihedsgrader, systemet tillader, og endelig en, der vedrører kvaliteten af spørsmålsban-

ken. 

 

Ad tekniske problemstillinger 

Som tidligere anført foretages der løbende udviklinger af systemet, efterhånden som de bli-

ver meldt ind. Min umiddelbare vurdering er, at både de problemer, der er blevet konstate-

ret i studienævnenes behandling af sagen, og de uhensigtsmæssigheder, der er blevet meldt 

ind af undervisere undervejs under forårets undervisningsevaluering, er blevet adresseret 

og udbedret. Det virker således, som om den løbende indmelding til de oplyste mailadres-

ser er den rigtige måde at få udbedret de rent tekniske problemstillinger. 

 

Mit forslag er derfor, at vi med hensyn til tekniske udfordringer fortsætter som hidtil, dvs. at I 

på de respektive institutter melder eventuelle tekniske problemer ind på de adresser, I hidtil 

har brugt. 

 

For god ordens skyld nævner jeg lige adresserne igen: 

 

Notat 
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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 

 

Indmeldinger vil fortsat blive indsamlet af de ansvarlige uddannelseskonsulenter og bragt 

videre til systemudviklerne. 

 

Ad frihedsgrader 

Som jeg har forstået den grundlæggende problemstilling mht. det mulighedsrum, det digita-

le undervisningssystem skaber, drejer det sig først og fremmest om at finde en måde at 

imødekomme følgende tre behov på: 

 
1. Behovet for, at de studerende kan afgive kvalitative kommentarer 
2. Behovet for, at underviserne kan få adgang til de kvalitative kommentarer 
3. Behovet for selv at kunne formulere spørgsmål 

 

De to første behov er tæt sammenvævede, og for at kunne adressere dem bør jeg lige reka-

pitulere rationalet bag det nuværende setup. 

 

Der foreligger en central AU-beslutning om, at kommentarer skal censureres, før de går vi-

dere til den enkelte underviser. Denne beslutning er motiveret i de problemer, man andre 

steder har erfaret i forbindelse med frigivelse af ucensurerede kommentarer til undervis-

ningen. 

 

Når vi indtil videre på Arts ikke har kunnet åbne for kvalitative kommentarer, skyldes det, 

at vi ikke har kunnet håndtere den fordrede censurmekanisme pga. de voldsomt mange 

kurser, der hvert semester er under evaluering. Vores uddannelseskonsulenter er simpelt-

hen ikke i stand til at processere de mange kursusevalueringer i tide til, at enkeltundervi-

serne vil kunne nå at få rapporter inden den mundtlige afslutningsevaluering på sidste un-

dervisningsgang. 

 

Der er således tale om en organisatorisk udfordring på Arts, der er affødt af – og støder 

sammen med – en politisk beslutning foretaget på AU-niveau. 

 

Som tidligere anført kan man sige både for og imod at åbne for en direkte videresendelse af 

kommentarer til den enkelte underviser. Bl.a. gør det en stor forskel, hvis der er mange un-

dervisere på det samme kursus, fordi bemærkninger til en enkelt undervisere på kurset da 

vil blive tilgængelig for alle de øvrige undervisere. Dette er ofte situationen på DPU, der ik-

ke mindst af denne grund foretrækker ikke at operere med muligheden for kvalitative data. 

 

Pga. den organisatoriske udfordring med at kunne håndtere en censurmekanisme på Arts 

kan vi imidlertid kun åbne for kommentarfelter, hvis de kan gå direkte til underviserne, og 

for at imødekomme de forskellige behov på fakultetet skal det samtidig være muligt at blo-

kere for kommentarer. Det første kræver en ændring af AU-beslutningen, mens det andet 

mailto:evaluering@edu.au.dk
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fordrer en lille systemudvikling. Begge dele er principielt mulige, idet man dog skal være 

opmærksom på, at en ændring af politikken kræver fodslag om det på tværs af fakulteterne 

og altså ikke bare kan besluttes af mig. 

 

Mit forslag er på denne baggrund, at jeg arbejder på 1) at liberalisere politikken, så det bliver 

muligt at lade kommentarer gå direkte til den pågældende underviser, og 2) at indføre en sy-

stemtilpasning, så defaulten bliver sat således, at kommentarer indgår i rapporterne til un-

derviserne, samtidig med at det gøres muligt på de respektive institutter at blokere for even-

tuelle kommentarer. 

 

Mht. behovet for selv at kunne formulere spørgsmål kan jeg sige, at systemet godt kan ind-

rettes således, at det tillader et supplement til de spørgsmål, der enten vælges i spørgs-

målsbanken eller allerede er valgt af de øvre niveauer (AU, SN og/eller UN). Da det er nød-

vendigt at kvalitetssikre spørgsmålsbanken, så spørgsmålene i denne fx ikke stritter i hver 

deres retning i forhold til Likert-skalaen, vil eventuelle adhoc-spørgsmål imidlertid ikke 

kunne gemmes i spørgsmålsbanken. Tænker man således at anvende et bestemt spørgsmål 

en anden god gang, må man selv notere sig det. 

 

Da der er blevet udtrykt et klart ønske om at kunne formulere spørgsmål rettet mod helt kur-

susspecifikke forhold, er det mit forslag, at jeg – trods begrænsningen af adhoc-spørgsmåls le-

vetid til den pågældende evaluering – arbejder for at få indført muligheden af at kunne sup-

plere med egne spørgsmål. 

 

Ad kvaliteten af spørgsmålsbanken 

Med hensyn til spørgsmålsbanken befinder vi os i et mellemrum mellem ST, der har fulgt en 

meget liberal politik mht. indmelding af spørgsmål og derfor har en meget fyldig spørgs-

målsbank, og BSS, der har valgt at operere med et forholdsvis lille og centralt styret antal 

spørgsmål, fordi man her i regi af Center for Undervisning og Læring gerne vil kunne lave 

tværgående analyser af resultaterne og finde korrelationer mellem svarene. Udfordringen 

med den liberale tilgang er, at spørgsmålsbanken bliver temmelig uoverskuelig, og at der let 

sniger sig et spørgsmål ind, der vender Likert-skalaen om i forhold til de øvrige spørgsmål. 

Omvendt er udfordringen med den reduktive tilgangsvinkel, at mange vil finde, at formule-

ringen af spørgsmålene ikke passer til deres behov. 

 

Jeg vil mene, at vi til vores formål har brug for at finde en midterposition mellem de to 

yderpunkter. Det hidtidige arbejde med at formulere og reformulere spørgsmålene til ban-

ken har gjort det klart for mig, at det er overordentlig vanskeligt at blive enig om den rette 

ordlyd af et spørgsmål. Derfor er det formentlig værd at åbne for at have spørgsmål i ban-

ken, der adresserer det samme tema på lidt forskellig måde,  

så flest mulige kan finde sig til rette i mindst en af formuleringerne. Blot skal vi sikre os, at 

alle spørgsmål føler den samme grundlogik, så vi ikke får problemer med Likert-skalaen. 

 

Mit forslag er på denne baggrund, at vi åbner for indmelding af spørgsmål med en frist medio 

januar, så der er tid til at foretage eventuelle tilpasninger til formatet i spørgsmålsbanken. 
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Forslagene, der sendes til de tidligere anførte mailadresser, vil blive indsamlet af de ansvarlige 

uddannelseskonsulenter, der i samarbejde med mig vil foretage en kvalitetssikring, før de læg-

ges ind i spørgsmålsbanken. 

 

Jeg har allerede modtaget få forslag til nye spørgsmål, men for fuldstændighedens skyld er 

det min vurdering, at vi gerne skal have et samlet materiale i hænderne med henblik på 

kvalitetssikringen. I forlængelse af denne evaluering bør der derfor følges op med en an-

modning fra min side til alle undervisere om at gennemgå spørgsmålsbanken for at vurde-

re, om der findes mangler, som bør udbedres. 

 

Eventuelle øvrige forhold 

Jeg kan selvfølgelig have overset vigtige pointer i min opsamling af studienævnenes drøftel-

ser, ligesom drøftelsen af dette papir kan vise sig at give anledning til belysning af nye for-

hold, der ikke imødeses af mine forslag til, hvordan vi kommer i mål med den digitale un-

dervisningsevaluering. 

 

Jeg foreslår derfor, at studienænene også overvejer, hvorvidt der er andre end de her nævnte 

forhold, der bør adresseres. 

 

Fx kan der være noget med udfordringerne for små fag med meget små populationer og lig-

nende. 

 

Med dette håber jeg at have spillet op til en god slutevaluering af den digitale undervis-

ningsevaluering i studienævnene. 

 

Med venlig hilsen 

Niels 

 

 

 


