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Møde den: 14. januar 2013 

Konferencecentret mødelokale 1.1 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

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

Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Østergaard, Jonas Geil Pe-

dersen og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Nina Bjerre og Hanne Birkmose 

 

REFERAT 

1. Drøftelse af strukturering af redegørelsesdelen af kommissoriet  

 

 Hvilke universiteter/evt. større hovedområder skal indgå i redegø-

relsen? Ud fra hvilke inklusionskriterier? 

 

Den internationale gruppe (Arbejdsgruppe 3: Hanne S. Birkmose (koordinator), 

Ken Henriksen, Eva Karring, Erik Østergaard og Ole Sonne): 

 

Gruppen har undersøgt forskellige kandidater og generelt har det været en udfor-

dring at finde brugbare oplysninger på diverse hjemmesider, og det vil kræve en per-

sonlig kontakt, hvis man skal høste de reelle erfaringer fra stedernes undervisnings-

evalueringspraksis. Følgende har været undersøgt: 

 

University of Oxford (Eva): Universitetet har en ”Department of Education - Uni-

versity of Oxford”, som er en uddannelsesafdeling med flere kontorer. Der arbejdes 

tydeligvist professionelt med det. Berit kunne fortælle, at en del af dem, som har væ-

ret med til at opbygge det meget gennemførte undervisningsevalueringssystem på 

University of Sydney, kommer fra Oxford.  

 

University of Edinburgh: Berit undersøger, om der evt. er noget inspiration her-

fra og finder en kontaktperson, således at den internationale gruppe kan tage yderli-

gere kontakt. 

 

Lunds Universitet (Ken på vegne af Hanne Birkmose): Der er et ”Office of evalua-

tion” centralt placeret. Det er svært at finde fyldestgørende information på hjemme-

siden, men der ligger nogle principper for gennemførelse af undervisningsevaluerin-

ger, og disse er baseret på underviserens erfaring og studerendes erfaring. Desuden 

er der et resumé af en evaluering af disse. Der er knyttet et par uddybende pdf-filer 

til. Indhold, form og organisering er ikke tilgængeligt på hjemmesiden.  
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Berit undersøger, om der evt. er noget inspiration herfra og finder en kontaktperson, 

således at den internationale gruppe kan tage yderligere kontakt. 

 

University of Sydney (Ken):  

Universitetet har et gennemarbejdet og særdeles velbeskrevet system for under-

visninsgevaluering og meget ligger frit tilgængeligt på universitetets hjemmeside. 

Evalueringerne er organisatorisk forankret i den centrale pædagogiske enhed: Insti-

tute of Teaching and Learning. I afdelingen er ansat såvel videnskabeligt som admini-

strativt personale.  

 

Systemet har været under opbygning siden 1999. Man begyndte med at evaluere alle 

fag én gang om året. Det blev reduceret til hvert andet år for nu at være en form for 

stratificeret udvælgelse. Evalueringerne bygger på et centralt spørgeskema: Student 

course experience questionnare (SCEQ - vedlagt referatet), men suppleret med flere 

forskellige skemaer tilpasset laboratorieforløb osv.  

 

Det er muligt at besvare spørgeskemaet postalt eller elektronisk. Der er frit valg, men 

der er en efterfølgende rykkerprocedure, og der er ansat folk til at følge op. Metoden 

er knyttet op på en national evalueringspolitik. 

 

De bedste kursusforløb præmieres – 1-10, samtidig med, at der tilbydes pædagogisk 

støtte til de forløb, der har behov for det.  

 

Berit har en kontaktperson på University of Sydney. 

 

Kens rundsendte links: 

http://www.itl.usyd.edu.au/sceq/SCEQ_questionnaire.pdf 

http://www.itl.usyd.edu.au/sceq/ 

http://sydney.edu.au/education_social_work/learning_teaching/feedback/staff/use.shtml 

 

Universitetet i Umeå (Erik): Har kontaktet universitetet, og der har ikke været 

større tiltag af interesse. 

 

Universitetet i Bergen (Erik): Universitetet gør meget ud af kvalitetssikring, og 

der er en god hjemmeside. Erik har desuden modtaget noget materiale, men umid-

delbart virker det ikke som om, at der er inspiration at hente fra dem. 

 

Angående de tyske universiteter: Sparsomt med oplysninger på hjemmesider.  

Eva tager kontakt til et universitet i Berlin og undersøger relevansen.  

 

Maastricht University (Ole): Ikke umiddelbart noget på hjemmeside. 

 

The University of Manchester (Ole): Der ligger en del på hjemmesiden, men 

svært helt at få overblikket. Det ville kræve en personlig kontakt. 

http://www.itl.usyd.edu.au/sceq/SCEQ_questionnaire.pdf
http://www.itl.usyd.edu.au/sceq/
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Umiddelbart er der en del canadiske og amerikanske hits, når der søges på keywords 

om undervisningsevalueringer. På University of Toronto er der gennemført et større 

review af eksisterende forskning om undervisningsevalueringer ud fra et canadisk 

perspektiv (2008). Berit har rundsendt rapporten til gruppen.  

 

 Arbejdsgruppe 2: Klaus Mors Kristensen (koordinator), Jonas 

Ostersen, Jonas Geil og Nina Bjerre 

SDU (Jonas Geil): Jonas har haft kontakt med Samfundsvidenskabeligt Fakultet. 

SDU har et forholdsvis gennemarbejdet evalueringssystem koblet til universitetets 

kvalitetspolitik, der indeholder en delpolitik for prøveformer og undervisningsevalue-

ring, samt en række krav vedr. gennemførelse af undervisningsevaluering på de en-

kelte fag, hvor planen skal udarbejdes af studienævn i samarbejde med underviserne. 

I planen skal man forholde sig til: hyppighed, metode, tilbagemelding, opfølgning 

m.m., således at der er stor frihed til at tilrettelægge processen. SDU har positive er-

faringer med survey exact.  

 

AAU (Jonas Ostersen): AAU er pt. i gang med et lignende udredningsarbejde vedr. 

undervisningsevaluering . På nuværende tidspunkt finder man spørgeskemaer for de 

fleste uddannelser på hjemmesiden (der anvendes survey exact). Der er en central 

procedure for uddannelses- og undervisningsevalueringer og et centralt udviklet 

skema til undervisningsevaluering, som tilpasses de enkelte fagområder. Erfaringen 

er, at de har været for lange. Der er krav om, at svarprocenten ikke må være under 

60.  

 

RUC (Hanne K.): RUC har et gennemarbejdet og sammenhængende system fra poli-

tik til system til dokumentation. Der er en evalueringspolitik/procedure på hjemme-

siden med et tilhørende katalog over mulige evalueringsmetoder. Der udarbejdes 

desuden årlige studielederrapporter, som opsamler og konkluderer på kvaliteten af 

fagene, herunder på evalueringer.  

 

CBS (Klaus): Der ligger en evalueringsstrategi på CBS’ hjemmeside, der indeholder 

formål, hvad evalueres, hvem modtager, og hvordan resultaterne anvendes, og der 

bruges delvist fælles evalueringsskemaer på tværs af uddannelserne. 

 

KU (Klaus): Der er en central evalueringsprocedure, som består af 1) Minimumsstan-

dard for evalueringshyppighed 2) En tjekliste for fastlæggelse af fakulteternes evalue-

ringsprocedure 3) En tjekliste for udarbejdelse af konkrete evalueringsplaner på ud-

dannelsesniveau og 4) En procedure for offentliggørelsen af sammenfattende evalue-

ringsrapporter. Hvert fakultet skal udarbejde en evalueringsprocedure.  
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Opsamling 

Internationale universiteter 

På baggrund af den indledende research enedes arbejdsgruppen om indtil videre at 

fokusere på University of Sydney, sandsynligvis Lund og måske Edinburgh, der 

ville være interessante at inddrage i rapporten i forhold til den internationale del.  

 

Gruppen enedes om, at det er nødvendigt med en mundtlig dialog for at komme bag 

om de mere eller mindre velbeskrevne hjemmesider i forhold til undervisningsevalu-

eringer, hvis AU skal høste reelle erfaringer. Gruppen sigter derfor efter at arrangere 

et seminar med international repræsentation snarest, men afventer de budgetmæssi-

ge forhold.  

 

Danske universiteter 

Gruppen besluttede på baggrund af den indledende research at gå i dialog med SDU 

og RUC, da det er gruppens indtryk, at der kan hentes særlig god inspiration fra disse 

steder. SDU og RUC vil blive inviteret til et af de kommende møder, så gruppen kan 

høre mere om deres erfaringer. Jonas G. kontakter SDU, og Hanne K. kontakter RUC. 

 

Berit og Hanne forbereder desuden et udkast til en skabelon til redegørelsesdelen, 

som drøftes på gruppens næste møde den 1. februar.  


