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opgave. Fælles system til 
fildeling krævet, alternativt 
afleveres som blogs 

Parring 
Besvarelserne parres, så de 
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Second Opinion 
En besvarelse kan ikke 
dumpes, men kan videre-
sendes til vurdering af 
tredje part 

Er stoffet lært på et niveau, hvor det kan anvendes? 
 

Peer Review er inddraget i et kursus om anvendt statistik, da teknikken knytter sig til to centrale læringsmål i kursuset. 
 

Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: 
• anvende en eller flere statistiske dataanalysemetoder, blandt andet kemometriske metoder såsom variansanalyse, regression og korrelationsanalyse 
• redegøre for grundlæggende systematik i forbindelse med produktions- og procesoptimering samt fremherskende metodikker 

 

Hvorfor virker det? 
 
 

Ny viden videreformidles 
De studerende skal formidle deres ny-opnåede 
viden, og har nemmere ved at se de barrierer 
og Threshold Concepts, som blokerer indlæring. 

67% 

Assignment Passes 

Assignment send to 
Second Opinion 

Den studerende bliver dommer 
For at kunne argumentere for, at en opgave er 
bestået, bliver man nødt til at sætte sig godt ind i 
stoffet. Hvis ikke man har forstået emnet godt nok, er 
det ikke muligt at evaluere andres arbejde. 

Noget står på spil 
De studerende ønsker ikke at tabe ansigt over for 
deres medstuderende, og gør derfor mere ud af en 
”offentlig” besvarelse, frem for det vanlige anonyme 
aflevering system mellem underviser og studerende. 

Fælder 

Er vi enige om kriterierne? 
Det skal fremgå meget tydeligt, hvad der skal 
evalueres og hvordan vægtningen er i en opgave. 
Ellers opstår tvister imellem grupperne, som ikke går 
på opgavens løsning, men om points er tildelt korrekt 

Er alle med? 
For at kunne parre grupperne meningsfyldt, er der 
ikke plads til for sent indleverede opgaver. Herved 
risikeres at nogle besvarelser ikke kommer til at 
indgå. 

Second opinion 
Det er svært at holde gruppernes identitet anonym, 
og derved bliver det endnu svære at give den 
fornødne kritik på en utilstrækkelig aflevering. 

Begrundet karakter 
Ofte ser den studerende kun en slutkarakter for en 
opgave, men i dette tilfælde skal karakteren 
begrundes. Herved fremgår hvad der mangler for at 
opnå fuld points. Ofte er de studerende meget 
direkte i deres kritik, og forventer også direkte svar. 


