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Møde den: 11. december 2012 

Konferencecentret mødelokale 1.1 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Eva Karring, Klaus Mors Kristensen, 

Hanne S. Birkmose, Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Øster-

gaard og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Nina Bjerre og Jonas Geil Pedersen 

Gæst: Torben K. Jensen, CUL 

REFERAT 

1. Referatet fra 28/11 2012 blev godkendt med et par justeringer 

 

2. Opsamling fra sidste møde  

 

3. Hvordan kan man strukturere indsamling af øvrige danske og in-

ternationale erfaringer med undervisningsevalueringer? Torben K. 

Jensen fra CUL gav et inspirationsoplæg, hvor han berørte følgende emner 

(oplæg vedlagt): 

 

a. Indledende om evalueringsteori 

 Eksamensinstitutionen: Måler om de studerende har lært noget vs. eva-

lueringsinstitutionen: Måler om undervisningen har støttet de studeren-

des læring.  

 En evalueringsordning indeholder følgende tre elementer: 

 Indsamling af data 

 Procedure for analyse og drøftelse af data 

 Fastlæggelse af ansvar for opfølgning 

 Undervisning kan meningsfuldt og med udbytte evalueres på mange for-

skellige måder 

 Det er vigtigt, at der evalueres med forankring i teori om kvalitet i under-

visning, læringsteori, evalueringsteori (og spørgeskemateori, hvor spør-

geskemaer indgår). 

 

b. Evalueringsteori: 

 Med hvilket formål evalueres? (her kan være flere) 

 Hvem er aktøren/hvem skal evaluere? (den studerende, underviseren 

selv eller kollega?) 

 Tidspunkt for evaluering? (TKJ: Kort før undervisningens afslutning 

det bedste tidspunkt af praktiske grunde. Det er vigtigt at give tid til ud-

fyldelse samt give feedback efterfølgende gang.) 

 Metode: Datagrundlag? Procedure? Opfølgning? 
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 Standard: Hvornår er noget godt nok? 

 Kriterium: At læringen er understøttet hensigtsmæssigt (aktivitet, øget 

interesse og motivation, selvstændig tænkning, hensigtsmæssige lærings-

strategi (dybdelæring) m.m. 

 Hvem er evaluanden? (Læreren? Studerende? Forløbet?) 

 

c. Læringsteori 

 Hvad understøtter de studerendes læring? 

 At de studerende bestiller noget 

 Motivation 

 Alignment og transparens mll. indhold, læringsmål, eksamens-

former, undervisningsformer og medier 

 Engagerede undervisere 

 

d. Eksempler på evalueringsordning (vigtigt, at de er forankret i evalue-

rings- og læringsteori) 

 TKJ havde eksempler med på evalueringsskema, procedure m.m. 

 

e. Vision og faldgruper 

 At underviserne evaluerer, fordi de ikke kan lade være 

 

f. Systematik i analyser af evalueringsordninger 

 At evalueringsinstrumentet skader undervisningen 

 

4. Den videre proces 

Gruppen tog hul på den videre proces. I forhold til den del af kommissoriet, 

som vedrører afdækning af evalueringspraksis på AU, øvrige DK og internati-

onalt, stiler gruppen efter at være færdig primo marts.  

 

Følgende tre arbejdsgrupper blev nedsat: 

1. Overordnet beskrivelse af formål med undervisningsevaluering: Berit 

Lassesen og Lars Brian Krogh (Hanne Kargaard supplerer) 

 

2. Afdækning del 1: Beskrivelse af AU-evalueringspraksis samt erfaringer 

fra øvrige DK: Klaus Mors Kristensen (koordinator), Jonas Ostersen, Jo-

nas Geil og Nina Bjerre 

 

3. Afdækning del 2: Internationale erfaringer: Hanne S. Birkmose (koordi-

nator), Ken Henriksen, Eva Karring, Erik Østergaard og Ole Sonne 
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Gruppe 2 og 3’s hjemmeopgave til næste gang: At finde begrundede valg 

af kandidater (gruppe 2 nationalt foruden AU og gruppe 3 internationalt) 

til beskrivelse ud fra følgende overvejelser:  

 

1. Det skal være universiteter, hvor der er fokus på:  

”evalueringsformer og initiativer, der sikrer en høj kvalitet og udvikling af 

undervisning og andre læringsaktiviteter samt sikrer optimalt læringsud-

bytte hos de studerende.”,  

 

…og som kan understøtte gruppens overordnede opgave: ”at udarbejde et 

forslag til fælles mål for systematisk undervisningsevaluering på AU, der 

tilgodeser forskellige evalueringskulturer, undervisningsformer og læ-

ringsmål.”  jf. kommissoriet.  

  

2. Gruppen talte om, at det som udgangspunkt er vigtigt, at det er universi-

teter, hvor man har implementeret et mere overordnet system/fælles 

mål, som gælder for et helt universitet/evt. et større hovedområde.  

 

3. Gruppen drøftede endvidere, at et sted at begynde er at kontakte hoved-

områdernes universitetspædagogiske enheder.  
 

5. Næste møde den 14. januar 2013 kl. 14-16   

Emne: Planlægning af arbejdsproces - drøftelse af endelige inklusionskriteri-

er for beskrivelse: 

 Hvem skal med? Ud fra hvilke inklusionskriterier? 

 Hvordan skal beskrivelserne struktureres? Dimensioner? 

  


