
 

Ref .  HK T  

 

 

 

D at o:  14.  m aj  2013 

 
 
S ide 1/3 

12-12-seminar den: 30. april – 1. maj 2013 

Kaløvig Center 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering  

 

Til stede: Berit Lassesen, Eva Karring, Klaus Mors Kristensen, Lars Brian 

Krogh, Ole Sonne, Ninna Bjerre, Erik Østergaard, Hanne Kargaard Thomsen 

Gæster: Peder Østergaard, Maya Jepsen, Roy Andersson og Keith Trigwell 

Fraværende: Hanne Birkmose, Jonas Gejl, Ken Henriksen og Jonas Ostersen 

 

REFERAT 

Nedenstående referat er en kort opsummering af hovedpunkterne på 12-12-

seminaret, der blev afholdt på Kaløvig Centret. 

 

1. Gennemgang af undervisningsevaluering på University of Sydney  

Keith gennemgik med udgangspunkt i Sydneys hjemmeside universitetets model for 

undervisningsevaluering. Man skal være opmærksom på, at CEQ-spørgeskemaet er 

designet til evaluering af hele uddannelsen.  

 

Modellen gengives indledningsvist i skematisk form her:  

Opsamling på modellen på University of Sydney: 

  
Level 1  
(nationalt niveau) 

Level 2  
(current degree) 

Level 3  
(kursusniveau) 

Level 4  
(kursusniveau) 

Hvem evaluerer Dimittender Nuværende stude-
rende 

Nuværende studerende Nuværende studerende 

Metode CEQ SCEQ (whole de-
gree version af 

CEQ) 

USE - elementer af CEQ 
(8 CEQ-spm + 4 fakul-

tetsspm) 

FFT (frivil ligt hvornår, hyppighed 
- der stil les spørgsmålsbank til  

rådighed) 

Hyppighed Hvert andet år Hvert andet år Hvert andet år Efter underviserens eget ønske 

Indsamlingsniveau   Central indsamling 
af data 

Underviseren indsamler 
- dokumentation gene-

reres centralt 

Underviseren indsamler - doku-
mentation genereres centralt 

Hvem følger op   Drøftes i  centralt 
udd.udvalg (på fa-
kultetsniveau?) 

Information gives ti l  
undervisere, studeren-
de og ledelsen 

Kun underviseren 

Opfølgning   Fakultet noterer 

opfølgning 

Resultater og handlin-

ger gives som feedback.  

  

Digital/papir Digital  Digital  Digital og papir Digital og papir 

 
2. Gennemgang af undervisningsevaluering på Lunds Universitet 

Lunds Universitet: 

 Anvender CEQ-spørgeskemaet i fuld i længde, dog suppleret med et spørgsmål 

om, hvor mange timer den studerende har været til stede. 

 Undervisningsevalueringen gennemføres efter eksamen på universitets-emailen.  
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Afrapporteringsprocessen ser ud som følger: 

1. Afrapportering i form af arbejdsrapport inkluderer basisoplysninger om kur-

set: timer, undervisningsaktiviteter m.m. Kommentarerne præsenteres i tre 

kategorier: tilfredse, neutrale og utilfredse. Det er fagkoordinator, underviser 

og Studentunion, som bestemmer, hvem blandt Studentunion, der skal ”ren-

se” kommentarerne.  

2. Møde mellem parterne  

3. Den endelige rapport udarbejdes. Kun det generelle spørgsmål samt kom-

mentarerne er offentlige.  

 

Opsamlede gode råd fra Keith og Roy: 

 Det er vigtigt at uddanne studerende, undervisere og ledelse til at indgå i en ev a-

lueringskultur, og det skal foregår kontinuerligt. 

 Det er vigtigt, at den enkelte underviser viser, at det er vigtigt at evaluere.  

 Pas på antallet af spørgsmål.  

 Vigtigt at måle betingelserne for læring – ikke underviserens præstationer.  

 Man skal være opmærksom på rygtedannelse omkring et kursus (vertikal kom-

munikation), som kan påvirke nye studerendes forforståelse af et kursus. Vigtigt 

som underviser at forklare, hvis der ændres på kurset. 

 Evalueringshyppighed skal overvejes nøje. 

 Indsamlingssystemet med tilknyttet database er vigtig – output-

tet/afrapporteringen er ikke kompliceret.  

 Det er en god idé at få evalueret systemet efter et par år af udefrakommende.  

 

3. Formålet med undervisningsevaluering – udvikling kontra kontrol 

Gruppen havde en længere drøftelse af formålet med undervisningsevaluering med 

fokus på, om udvikling og kontrol kan sameksistere i det samme system, eller om det 

kræver to forskellige evalueringssystemer.  

 

På baggrund af drøftelserne enedes gruppen om en skitse til en model for undervis-

ningsevaluering relateret til Sydneys evalueringsmodel, og som så vidt muligt tager 

hensyn til såvel kvalitetssikring som -udvikling.  
 

4. Gennemgang af 3-p-modellen 

Keith gennemgik 3 p-modellen, som er vedlagt som bilag. Der er evidens for relatio-

nen mellem de forskellige elementer, og det vil sige, at student learning outcome 

er betinget af: 

 de studerendes læringstilgang (overfladelæring kontra dybdelæring), som igen er 

betinget af: 

 de studerendes perception af læringskonteksten (undervisningskvalitet, klare 

mål m.m., som endeligt er betinget af  

 læringskonteksten (kursusdesign, undervisningsmetode m.m.) og den studeren-

des forudsætninger.  
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Det vil sige, at det er læringskonteksten, som er en afgørende faktor for de studeren-

des læring.  

 

5. Brainstorm vedr. krav til IT-system, der kan håndtere undervisnings-

evalueringer: 

Gruppen brainstormede på, hvilke krav man bør stille til et IT -system for, at det kan 

håndtere undervisningsevalueringer på en hensigtsmæssig måde.  

 

6. Organiseringsovervejelser 

Gruppen havde afsluttende refleksioner i forhold til implementering af fælles mål for 

undervisningsevaluering på AU, herunder organisering, dataejerskab, overvågning af 

udvikling, kommende krav i forbindelse med institutionsakkreditering, studenterin-

volvering, svarprocenter, sammenhæng til de universitetspædagogiske enheder, o f-

fentliggørelse af data, sammenhæng til andre performance measures.  



3P MODEL OF STUDENT 

LEARNING 

1 

CHARACTERISTICS OF 

THE STUDENT   

(previous experiences, 

current understanding, 

aptitudes and abilities, UAI, 

etc)  

COURSE AND 

DEPARTMENTAL 

LEARNING  

CONTEXT 

(course design, teaching 

methods, assessment, 

learning environment) 

STUDENTS’ 

PERCEPTIONS OF 

CONTEXT 

(quality of teaching, clarity of 

goals, appropriateness of 

assessment) 

STUDENTS’ 

APPROACHES TO 

LEARNING (how they 

learn; surface, deep) 

STUDENTS’ 

LEARNING 

OUTCOMES (what 

they learn: 

quality/quantity) 

PRESAGE PROCESS PRODUCT 

Adapted from Trigwell, K. & Prosser M. (1996). Towards an understanding of individual acts of teaching. HERD. 


