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Møde den: 21. maj 2013 

Konferencecentret mødelokale 1.1 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Klaus Mors Kristensen, Lars Brian 

Krogh, Ole Sonne, Jonas Geil Pedersen, Erik Østergaard, Nina Bjerre og Hanne 

Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Hanne Birkmose, Jonas Ostersen og Eva Karring 

REFERAT 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra den 17. april samt 12-12-seminaret 

Referatet fra den 17. april samt fra 12-12-seminaret blev godkendt med en en-

kelt justering under pkt. 3.  

 

Desuden orienterede Berit om, at der planlægges et informationsmøde med 

Blackboard i forhold til undervisningsevalueringsdelen den 11. juni 15-17, 

men vi afventer en endelig bekræftelse fra Blackboard.  

 

2. Opfølgning på seminarforløb 

Gruppen drøftede den model for undervisningsevaluering på AU, som blev 

skitseret på seminaret. I udgangspunktet bygger modellen på et spørgeskema 

inspireret af Sydney-modellen evt. kombineret med en midtvejsevaluering, 

hvor spørgeskemaet indeholder spørgsmål fra tre niveauer i organisationen 

(AU, hovedområde og underviser). Arbejdsgruppen havde en længere drøftel-

se af, hvordan kvalitetsudvikling kan sameksistere med kvalitetssik-

ring/kontrolelementet i denne model, altså hvordan den formative evaluering 

sikres en væsentlig plads i en fælles model. Lars havde nogle overvejelser, 

som er vedlagt som bilag.  

 

Arbejdsgruppen synes imidlertid, at denne tredeling er godt bud på en fælles 

model, som så vidt muligt forsøger at balancere kvalitetssikring/kontrol og 

kvalitetsudvikling, men gruppen er også bevidst om udfordringerne. Spørge-

skemaevalueringer bliver først anvendelige til udvikling, hvis rapporteringer-

ne anvendes som dialogredskab i en systematisk opfølgningsprocedure med 

relevante parter, hvor der er et reelt fokus på og ønske om udvikling, altså at 

evalueringskulturen understøttes og udvikles. Berit afprøvede i den forlæn-

gelse en øvelse, der netop illustrerede, hvordan en rapportering på baggrund 

af et spørgeskema kan bruges som dialogværktøj.  

 

Gruppen var endvidere enige om, at en sådan model har nogle begrænsnin-

ger, så det kunne overvejes at supplere med evalueringsindsatser, der udeluk-

kende har et formativt sigte. Et parallelt initiativ, hvor det er helt op til den 

enkelte underviser, hvornår, hvordan og hvad der skal evalueres, sådan som 
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man tilbyder det på University of Sydney, og om det skal være fortroligt eller 

ej. Dette kunne evt. udfoldes i et efterfølgende pilotprojekt.  

 

Der blev endvidere drøftet følgende:  

 at det er vigtigt med et forholdsvist kort spørgeskema 

 at man med fordel kan have en central valideret spørgeskemabank, som 

de forskellige parter kan trække på 

 at vi på AU har strukturelle udfordringer, idet nogle fag har mange un-

dervisere inde i et undervisningsforløb, og hvem skal så stille spørgsmå-

lene fra underviserside? 

 

Afslutningsvist blev gruppen enige om at få nedskrevet de elementer 

af/anbefalinger til fælles mål for undervisningsevaluering på AU, som indtil 

nu har været drøftet i gruppen. Hanne og Berit kommer med et oplæg til næ-

ste møde.  


