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Kære undervisere på Arts. 
 
Som et af de mange træk, der skal bidrage til at bringe os i mål med institutionsak-
krediteringen, er vi i færd med at indføre et fælles elektronisk undervisningsevalue-
ringssystem på AU. Arts er det sidste hovedområde, der skal om bord, og i den for-
bindelse er der stærkt brug for, at alle I undervisere hjælper til med at få det hele til at 
glide. Som I ved, udgør evaluering en meget vigtig krumtap i den samlede kvalitets-
udvikling af uddannelserne, og det er derfor afgørende, at den også fremadrettet bli-
ver gennemført med kvalitetssigte for øje, selvom formen bliver lidt anderledes. 
 
Evaluering via Blackboard 
Fra og med dette semester skal undervisningsevaluering gennemføres ved hjælp af et 
særligt modul i Blackboard. Det fungerer på den måde, at man vælger spørgsmål ud 
fra et batteri af spørgsmål, der ligger i modulet. Når I om ganske kort tid skal til at 
klargøre jeres evalueringsskemaer i Blackboard til de studerende, vil I se, at der på 
forhånd er valgt tre spørgsmål ud. Disse spørgsmål er obligatoriske for alle undervis-
ningsevalueringer på AU. Ud over dem, står det jer imidlertid frit for at vælge de 
spørgsmål, I ønsker at anvende. På sigt er det meningen, at studienævn og uddannel-
sesnævn også kan beslutte at gøre op til tre spørgsmål obligatoriske. I første omgang 
har vi dog valgt at se bort fra denne mulighed, og det er altså alene jer som enkeltun-
dervisere, der vælger de resterende spørgsmål til jeres evalueringer. 
 
Det er mere end tænkeligt, at det ikke er lykkedes at gøre spørgsmålsbatteriet tilpas 
nuanceret, men det er desværre ikke muligt at indføre ekstra spørgsmål eller omfor-
mulere dem, der allerede foreligger, midt i en evaluering. Hvis I ikke er helt tilfredse 
med de foreliggende spørgsmål, er det imidlertid muligt at låne spørgsmål fra de an-
dre hovedområder. I skal blot klikke deres spørgsmålsbatterier frem. I må meget ger-
ne notere jer eventuelle ønsker til nye spørgsmål eller reformuleringer, så de kan ind-
gå i de kommende bestræbelser på at gøre den nye elektroniske evalueringsform så 
velfungerende som muligt. 
 
Med henblik på at gøre den elektroniske evaluering til en succes vil jeg bede jer om 
hele tre ting. 
 
Orienter jer venligst i instituttets reviderede evalueringspolitik 
I forbindelse med institutakkrediteringsarbejdet er de respektive evalueringspolitik-
ker på institutterne blevet gennemarbejdet efter drøftelser i studienævnene. Det har 
været en afgørende pointe at respektere de tre institutters særkender, og I vil derfor 
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forhåbentlig kunne genkende principperne fra de tidligere politikker. Det er imidler-
tid vigtigt, at I alle er bekendt med de opdaterede rammer for evalueringerne, så vi 
rent faktisk gør, hvad vi siger, vi gør. For Akkrediteringsinstitutionen er en sådan 
overensstemmelse mellem system og praksis forståeligt nok et vigtigt fokuspunkt. 
 
Hjælp venligst til med at få svarprocenten op 
I forbindelse med fx studiemiljøundersøgelser kommer vi ofte til at drøfte tallenes va-
liditet, fordi alt for få studerende har reageret på forespørgslen, og det siger sig selv, 
at det er mere givende at få brugbare tal end at skulle bruge kræfterne på at diskutere 
deres validitet. For at bidrage til en høj svarprocent er det tanken, at man sætter lidt 
tid af på næstsidste undervisningsgang til at give de studerende mulighed for at svare 
på spørgsmålene, så der er et godt udgangspunkt for at gennemføre en mundtlig dia-
log om resultaterne på sidste undervisningsgang. Denne inkorporering af den elek-
troniske del af evalueringen i undervisningen er formentlig den vigtigste faktor i be-
stræbelsen på at få en høj svarprocent, og jeg vil derfor bede jer om at respektere pro-
ceduren. 
 
Udvis venligst overbærenhed, hvis I oplever udfordringer 
Vi har næppe ramt bulls eye i første omgang, og der vil sikkert vise sig at være en hel 
del, der skal justeres. Det gælder Ikke mindst spørgsmålenes karakter. Der kan fx væ-
re oversete emner eller spørgsmål, der ikke fungerer efter hensigten. Det kan også 
være, at der bør være mulighed for fritekstfelter. Vi har fravalgt denne option i første 
omgang, fordi der er et uafklaret spørgsmål om, hvordan rapporter skal genereres, og 
ikke mindst hvem der skal gøre det. Den kvalitative del af evalueringen er derfor i før-
ste omgang henlagt til den mundtlige opfølgning på sidste undervisningsgang. Og så 
er det klart, at en indførelse af et nyt generelt system kan opleves som grus i maskine-
riet for de mange gode evalueringsformer, som er blevet skabt rundt omkring i fag-
miljøerne. Ikke desto indre vil jeg bede jer om at tage godt imod systemet og måske 
især de uddannelseskonsulenter, som er involveret i at rulle systemet ud. 
 
Til gengæld lover jeg en grundig evaluering efter første gennemløb, hvor ikke mindst 
studienævnene vil blive inddraget. Vi har allerede nu oprettet funktionspostkasser, 
som I kan skrive til, hvis I enten får gode ideer til forbedringer eller finder noget, der 
bør forbedres med henblik på næste runde. 
 
På DPU skal I skrive til evaluering@edu.au.dk 
På IKS skal I skrive til evaluering@cas.au.dk 
Og på IKK skal I skrive til evaluering@cc.au.dk. 
 
Vejledning 
Jeg oplever faktisk, at evalueringsmodulet fungerer meget intuitivt, og at det er let 
både at lægge spørgsmål ind og at trække rapporter. For at klæde jer bedst muligt på 
har vi imidlertid både lavet en instruktionsvideo og en elektronisk guide, der kan fin-
des her: 
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Hjemmeside om digital evaluering 
 
Eller som http: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/uddannelse/digital-evaluering/ 
 
Support til Blackboard og evalueringen: bb.it@au.dk eller telefon 87152809. 
 
Jeg håber, disse vejledninger vil bidrage til, at vi kommer nogenlunde helskindet 
igennem første runde. Vi har desværre ikke kunnet nå at lave engelske versioner af 
evalueringspolitikker og vejledninger i første omgang. Spørgsmålene er dog oversat 
til engelsk, så det er muligt at gennemføre evalueringen på engelsksprogede under-
visningsforløb. Jeg er opmærksom på behovet for at få oversat alt det øvrige materia-
le, og det tager vi fat på ved næste gennemløb. 
 
Jeg vil ønske jer alle god fornøjelse med denne første runde digital evaluering på Arts. 
 
Bedste hilsner 
Niels 


