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Møde den: 28. november 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 Geil Pedersen, Jonas 

Ostersen og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Tina Keiding, Erik Østergaard og Nina Bjerre 

REFERAT 

 

1. Baggrund for arbejdet i arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

Berit Lassesen (formand for arbejdsgruppen) og Hanne Kargaard Thomsen introdu-

cerede baggrunden for gruppens arbejde. Aarhus Universitets kvalitetspolitik, som 

den ser ud på nuværende tidspunkt. Politikken er vedlagt referatet. 

 

2. Præsentationsrunde 

Se skema til sidst i dokumentet. 

 

3. Erfaringer med undervisningsevalueringer på hovedområderne 

De fire hovedområder gav en introduktion til hovedområdernes undervisningsevalue-

ringspraksis med udgangspunkt i det på forhånd fremsendte korte oplæg samt ek-

sempler på undervisningsevalueringer. I forbindelse med udarbejdelsen af det skrift-

lige oplæg havde nogle oplevet, at informationen om gruppens arbejde ikke var nået 

hele vejen rundt alle steder, og at der var lidt usikkerhed i organisationen i forhold til 

formål.  

 

Hanne og Berit ville bringe behovet for den bredere kommunikation videre.  

 

ST v. Lars Brian: Traditionel set har der stort set kun været én tilgang på ”Det 

gamle ST”, men med fusionen er fulgt flere evalueringsformer. Eksempelvis på di-

plomingeniøruddannelsen, hvor underviseren selv må bestemme fokus, men skal 

skrive konklusionsnotat og pege på forbedringsmuligheder.  Her er der endvidere en 

eksplicit procedure for opfølgning. Metoden gør det svært at sammenligne på tværs af 

fag.  

 

Derudover har man på ST evalueret sin evalueringspraksis i form af nogle interview 

og formuleret en række grundprincipper:  
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1. Minimalt: Kun det nødvendige og efterspurgte 

2. Fleksibelt: for både studerende og undervisere (at underviserne kan sætte no-

get ekstra på) 

3. Meningsfuldt: synligt at evalueringerne bliver brugt (fremrykkede evaluerin-

gerne – så underviseren kunne nå at gøre noget ved det) 

4. Hurtigt responderende og max automatiseret (skal hurtigt kunne lave en rap-

port) 

5. Udviklingsorienteret (formativ evaluering) 

 

Man har afprøvet et pilotprojekt på ST under overskriften ”Ny kursusevealuering”, 

hvor modellen har indeholdt: 

 

 Nogle obligatoriske spørgsmål 

 Mulighed for at underviseren kan tilføje ekstra spørgsmål/kommentarfelter 

 En ”spørgsmålsbank” 

 

Evalueringerne i pilotprojektet har været gennemført før eksamen, mens det typiske 

på ST har foregået efter eksamen.  

 

Projektet er indtil videre strandet på tekniske/økonomiske udfordringer.  

 

BSS v. Hanne Birkmose: På BSS har der været forskellig praksis på tidl. ASB og 

tidl. SAM. På tidl. ASB har undervisningsevaluering været forholdsvist standardiseret 

i forhold til såvel skemaer som hyppighed. På tidl. SAM har det været mere forskel-

ligt.  Klaus Mors har forsøgt at standardisere logistikken omkring afvikling, og det af-

vikles digitalt. Der evalueres typisk før eksamen, nogle laver også midtvejsevaluering.  

 

Resultaterne sendes til underviser, institutleder, studienævn (SN) og prodekan.  

 

I forhold til opfølgning reagerer SN for erhvervsøkonomi ved < 2,5. På sprog og 

kommunikation inddrages evalueringerne konsekvent i MUS-samtaler med undervi-

serne.  

 

HE v. Ole Sonne: På HE er der et standardiseret evalueringsredskab, som kan til-

passes de enkelte uddannelser/fags behov. Forelæsninger og hold evalueres samlet, 

og evalueringen foregår på papir. Koordineringen varetages af MEDU. Resultaterne 

sendes til fag til kommentering og til SN til behandling. Prodekanen modtager også 

resultaterne. Grovere kvalitative udsagn luges ud, inden resultaterne sendes ud.  

 

Det åbne kommentarfelt er blevet justeret: Hvad er godt i undervisningen? Har du 

konkrete forslag til forbedringer? Det har givet nogle mere brugbare tilbagemeldin-

ger.  
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Det standardiserede skema suppleres med et kvalitativt møde på nogle fag med hold-

repræsentanter (2 fra hvert hold) samt repræsentanter fra senere semestre til at give 

et andet perspektiv på drøftelserne.    

 

Der evalueres i slutningen af semestret, og det er svært at få et validt estimat af antal 

brugte timer hos de studerende.  

 

Det er typisk gentagne mindre gode evalueringer, som bevirker, at SN følger op.  

 

MEDU opgør resultaterne 4 år tilbage og kan se, om diverse initiativer har virket, og 

det giver et indtryk af udviklingstendenserne.  

 

AR v. Jonas Ostersen: Jonas udleverede en oversigt over evalueringspraksis på 

AR. Der er stor diversitet i evalueringspraksis, dog således at alle fag evalueres 

mundtligt undervejs i forløbet. Alle har også en slutevaluering, som kan være enten 

mundtlig eller skriftlig (papir eller elektronisk). Æstetik og Kommunikation og 

Kommunikation og Samfund anvender endvidere en forventningsafstemning forud 

for i begyndelsen af forløb, og de to SN anvender i øvrigt samme evalueringspolitik.  

 

Opfølgning foregår i SN og ved SN-formanden.  

 

4. Processen for gruppens arbejde 

Dele af den videre proces blev drøftet i forhold til gruppens kommissorium. Proces-

sen bliver sådan, at alle deltagere kommer til at bidrage med skriftlige input til rap-

porten.  

 

Umiddelbart er det redegørelsesdelen, som står først for.  
 

I kommissoriet står: ”En redegørelse for eksisterende undervisningsevaluerings-

praksis internt på AU samt inddragelse af relevante danske og internationale erfa-

ringer med fokus på hvilke evalueringsformer og initiativer, der sikrer en høj kvali-

tet og udvikling af undervisning og andre læringsaktiviteter samt sikrer optimalt 

læringsudbytte hos de studerende.” 

 

På dette første møde har der været taget hul på evalueringspraksis på AU.  

 

Desuden var der en drøftelse af behovet for inddragelse af SN. Det blev aftalt, at det 

kunne være givtigt at inddrage dem i forhold til at identificere udfordringer og finde 

de gode praksiseksempler på evalueringer med udviklingsperspektiv, som har gjort 

en forskel. Dette tages op igen senere. 

 

Der blev kort drøftet idéen om et seminar med deltagelse af internationale forskere 

inden for feltet. Hanne og Berit bringer dette videre i forhold til økonomisk afklaring. 
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5. Næste møde den 11. december 2012 14-16 

Næste mødes tema er en drøftelse af, hvordan man kan strukturere indsamling af øv-

rige danske og internationale erfaringer med undervisningsevalueringer. Drøftelsen 

vil tage afsæt i et inspirationsoplæg af Torben K. Jensen fra CUL. 
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Pkt. 2 Præsentation 
  

Deltagere Erfaringer Udfordringer 

(Undervisningsevalueringer = UE) 

Visioner for AU 

Hanne S. Birkmose (BSS) SL for HA(jur.)/CM.jur. – har siddet 

i BA-SN i mange år også som studen-

terrepræsentant. 

 At gøre UE mindre mekaniske. 

 At få støttet mere op omkring UE i form af support, 
som underviserne kan benytte sig af uafhængig af 
selve UE. 

 At sikre samspillet/forene rollerne i frh. til SN med 
kvalitetssikringsperspektiv og institutlederen med 
personaleansvaret. 

 At komme væk fra at gøre det af pligt 
og i stedet i højere grad gøre det til et 
meningsfyldt pædagogisk redskab.   

 

 At se fagene/den enkelte evaluering i 
en større sammenhæng. 

Eva Sidelmann Karring (HE) Studieleder/SN-fmd i godt 3 år.  At gøre UE mindre mekaniske. 

 At håndtere UE i frh. til den underholdende un-
derviser (der ofte vil score højt) kontra undervise-
re, som ikke nødvendigvis scorer så højt, men an-
vender gennemtænkte læringsprocesser og pæda-
gogik. 

 At have et pålideligt, fair redskab, som 
kan være overordnet/fælles, men som 
udmøntes forskelligt under hensyn til 
den enkelte uddannelse. 

Ole Sonne (HE) Kursusleder på Fysiologi på Medicin, 

tidl. institutleder/-bestyrer – koordi-

nator for undervisningsevaluerings-

gruppe. 

 Gentagelse semester efter semester (det mekaniske 
element). 

 Popularitetsmålinger kontra læringsprocesser. 

 At få tilstrækkelig høj svarprocent  

 At få brugbare evalueringer der kan 
bruges til forbedringer af såvel kursus 
som lærekorps 

 At gennemføre færre, men grundigere 
UE, herunder at kunne analysere mere 
i dybden /krydstabuleringer.  

Jonas Bering Ostersen (AR) Ansat i CUDIM/har en sociologisk 

baggrund – har været studiemiljøko-

ordinator og siddet med evalueringer 

på Institut for Informations- og Me-

dievidenskab. 

 At sikre det meningsfyldte  

 At se sammenhængen til konsekvenserne af op-
følgningen på de gennemførte evalueringer.  

 At have meningsfulde evalueringer 
med fokus på den gode proces og med 
en vis form for metodefrihed.  

 At det er undervisningen som evalue-
res.  

 At have fælles retningslinier for sam-
menskrivning af evalueringsresulta-
terne/afrapporteringerne.  

Ken Henriksen (AR) Studieleder ved IÆK, erfaring med 

evalueringer som studieleder/SN-

fmd – været med til at formulere en 

generel politik.  

 Sikring/kontrol og udvikling : en udfordring at 
håndtere begge dele. 

 Det lokale kontra det centrale/generelle – hvordan 
skal snitfladerne være, så det er mest hensigts-
mæssigt? 

 At have en procedure på AU-niveau, 
som kan fungere som et udviklingspo-
tentiale. 

 At spotte de gode undervise-
re/undervisningsforløb. 
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Lars Brian Krogh (ST) Ansat i CSE, har deltaget i undervis-

ningsudvalg, har en fortid som gym-

nasielærer, hvor man har stort fokus 

på UE.  

 At få lavet en involverende evalueringsform. 

 At få det reelle udviklingsperspektiv lagt ind. 

 At få lavet en involverende evalue-
ringsform 

 At have fokus på udviklingsperspekti-
vet 

 At sikre et støttesystem i frh til op-
følgning på UE. 

Klaus Mors Kristensen (BSS) Fuldmægtig, står for det driftstekni-

ske i forbindelse med gennemførelse 

af UE, der foregår elektronisk. Sikrer 

også udarbejdelse af rappor-

ter/opsamlinger.  

 Stort logistisk arbejde at tilpasse det enkelte spør-
geskema, og der er mange forskellige evalueringer.   

 Teknisk udfordring – AU-mail ses ikke alle stude-
rende.  

 At få et mere centralt system baseret 
på spørgeskemametoden, som består 
elementer/byggeklodser i frh. til at til-
passe evaluering til egen uddannelse. 

Jonas Gejl Pedersen – 

stud.repræ. (BSS) 

SN-næstformand Statskund-

skab/mdl. af Kvalitetssikringsgrup-

pen. 

 Sikring/kontrol kontra udvikling: udfordring at 
håndtere begge dele 

 

 At komme ud over, at UE er en privat-
sag.  

Berit Lassesen (BSS) Ansat i CUL, forsker i læring hos stu-

derende. 

  At skabe en større bevidsthed blandt 
undervisere og studerende om, hvad 
UE kan det bruges til.  

 At skabe mange måleinstrumenter, 
som der kan plukkes fra. Måleinstru-
menter som spænder fra simple til 
større evalueringer, og som tager hen-
syn til forskelligheder på HO/fag. 

 At sikre den pædagogisk støtte, hvor 
underviserne ser det som en mulighed 
for at ændre og udvikle – ikke at se det 
som en kontrolmekanisme. 


