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Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på 
uddannelsesområdet 

Formål med kvalitetsarbejdet 

Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelses-
området for hele universitetet og på tværs af de forskellige niveauer og hovedområder.  
 
Kvalitetspolitikken indeholder dels universitetets overordnede vision for uddannelse og læring, herunder 
principper for kvalitetsarbejde, dels en række målsætninger for kvalitetsarbejdet. Kvalitetspolitikken skal 
understøtte Aarhus Universitets strategi på uddannelsesområdet samt medvirke til at kvalitetssikre og 
videreudvikle uddannelserne på Aarhus Universitet.  

Kvalitetssystemet skal levere dokumentation for Aarhus Universitets uddannelsesaktiviteter samt medvirke 

til at uddannelsesledelsen og studienævnene på et solidt grundlag kan træffe beslutninger med henblik på 
at videreudvikle kvaliteten af universitetets uddannelser.  

 

Kvalitetsarbejdet er defineret som de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og 

målrettet at udvikle og dokumentere kvaliteten af universitetets indsats på uddannelsesområdet. 

Vision for uddannelse og læring på Aarhus Universitet 

Aarhus Universitet tilbyder forskningsbaserede uddannelser, som er kendetegnet ved deres stærke 
faglighed. Det gode studiemiljø er konstant i fokus som et vigtigt element for de studerendes læring.  
 
Undervisningen udvikles til stadighed for at tage højde for de studerendes læringsudbytte, involvering og 
motivation. 
 
Universitetets dimittender er nytænkende og formår at omsætte viden og ideer til handling på fremtidens 
nationale og internationale arbejdsmarked.  
 
Universitetets dimittender er aktive alumner, der ser deres uddannelse som grundlag for livslang læring. 

Principper for kvalitetsarbejdet 

Kvalitetsarbejdet på Aarhus Universitet bygger på Aarhus Universitets vision for uddannelse og læring og 
understøttes af nedenstående principper: 

 Ansvaret for kvalitetsarbejdet og dokumentationen af dette er overordnet placeret hos 

uddannelsesledelsen, og gennemføres i et samspil mellem ledelse, studienævn, medarbejdere og 

studerende. 

 Kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i mødet mellem de studerende og de videnskabelige 

medarbejdere, der er de primære aktører i kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne.  

 Universitetet er kendetegnet ved at have højt kvalificerede medarbejdere, for hvem 
kvalitetsarbejdet er en integreret del af universitetets virksomhed. 

 Kvalitetsarbejdet er fremadrettet funderet i faglighed, dialog og videndeling. 

 Kvalitetsarbejdet understøtter en systematisk og vedvarende kvalitetsudvikling på hele 

uddannelsesområdet, ligesom det indeholder et tilstrækkeligt bagudrettet fokus til at indfri de 

lovgivningsmæssige krav om dokumentation.  

 Eksterne interessenter inddrages løbende i opfølgningen og udviklingen af kvalitetsarbejdet. 
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 Forudsætningen for et vellykket systematisk kvalitetsarbejde er, at de specifikke målsætninger i 

delpolitikkerne fortolkes, konkretiseres og udføres af aktørerne på alle niveauer i organisationen på 

baggrund af en tydelig ansvarsfordeling. 

 Det relevante ledelsesniveau skal tage hånd om, at de nødvendige ressourcer er til stede i forhold 

til udførelse og opfølgning af kvalitetsarbejdet.  

 Kvalitetsarbejdet tager sit afsæt i ENQA-standarderne og er præget af medindflydelse, åbenhed og 

synlighed. 

Kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet er opdelt i 5 delområder: 1) Rekruttering og optagelse, 2) 

Struktur og forløb, 3) Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø, 4) Studiemiljø og 5) 

Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet. For hvert delområde er der formuleret en række 
målsætninger, der præciserer fælles værdier for kvalitetsarbejdet.  

 

 INPUT LÆREPROCESSER OUTPUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Delområder og målsætninger er omdrejningspunktet i universitetets samlede kvalitetssystem. Målene i 

kvalitetssystemet er både kvantitativt og kvalitativt målbare. 

Figur over politikkens sammenhæng med det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet. 

 
 

Rekruttering og 
studiestart 

 
Struktur og forløb 

Udvikling af uddannelse, 
undervisning og 

læringsmiljø  

 
Studiemiljø 

Uddannelsernes relation 
til arbejdsmarkedet 
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Delpolitikker 
 
3.1. Rekruttering og studiestart 
Aarhus Universitet har som mål at tiltrække velkvalificerede, talentfulde danske og internationale 
studerende. Aarhus Universitet vil fremme et bevidst og kvalificeret uddannelsesvalg og give de nye 
studerende en god overgang til studielivet på universitetet. De systematiske bestræbelser på til stadighed 
at arbejde med rekruttering og optagelse indebærer at:  
 
3.1.1. Såvel danske som internationale studerende får mulighed for at træffe et bevidst 

uddannelsesvalg på et velinformeret og sagligt grundlag ved at give dem kendskab til 
uddannelsernes indhold og krav samt viden om studielivet. 

3.1.2. Universitetets uddannelser kommunikeres til potentielle studerende under hensyntagen til 
universitetets strategiske målsætninger og samfundets behov 

3.1.3. De studerende tilbydes en studiestart, der fremmer faglig integration, introduktion til 
akademiske færdigheder og understøtter et godt studiemiljø. 

3.1.4. De internationale studerende sikres kendskab til de sproglige, kulturelle og pædagogiske 
forudsætninger for undervisningen ved Aarhus Universitet. 

3.1.5. Såvel danske som internationale studerende får mulighed for at træffe et bevidst 
kandidatuddannelsesvalg på et velinformeret og sagligt grundlag særligt med henblik på 
beskæftigelsesmuligheder  

 

 

3.2 Struktur og forløb 

Aarhus Universitet har som mål at udbyde uddannelser med faglig progression og studieaktivitet 

tilsvarende de ECTS, det samlede uddannelsesforløb er normeret til. Uddannelserne er opbygget således, at 

de studerende får mulighed for fleksibilitet samt mobilitet og dermed indflydelse på egen uddannelse med 

henblik på at styrke læring og motivation samt øge gennemførslen. De systematiske bestræbelser på til 

stadighed at arbejde med uddannelsernes struktur, undervisningsudbud og forløb indebærer at: 

 
3.2.1.  Uddannelserne er organiseret på en sådan måde, at der er faglig progression i det samlede 

forløb og tilrettelægges med fokus på at opfylde de specifikke læringsmål, forskningsbasering 
samt udvikling af generelle akademiske kompetencer. 

3.2.2 Uddannelsernes struktur, indhold og sammenhæng er kommunikeret til de studerende, 
således at de studerende på et velinformeret og vejledt grundlag kan danne sig et overblik 
over relevante uddannelser og kurser og derved er i stand til at træffe kvalificerede valg 
gennem studiet. 

3.2.3  Uddannelsernes udbudte undervisning og krav til studieaktivitet er tilsvarende de ECTS, som 
uddannelserne er normeret til 

3.2.4. Der er en gennemskuelig og fleksibel meritpraksis i forhold til målbeskrivelser med henblik på 
at sikre fagligheden og styrke de studerende mobilitet såvel nationalt som internationalt. 

 
 
 

Bilag 1

3 af 164



 

 4 

3.3 Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsmiljø 

Aarhus Universitet har som mål at udbyde og udvikle attraktive forskningsbaserede samt attraktive 

erhvervsrettede uddannelser baseret på en solid faglighed tilknyttet et aktivt forskningsmiljø, således at de 

studerende kan blive uddannet indtil højeste niveau, og således at de studerendes talenter kan udfolde sig. 

Læringsmiljøerne skal være motiverende for de studerende og understøtte uddannelser med plads til faglig 

fordybelse og udvikling. De systematiske bestræbelser på til stadighed at udvikle uddannelse, undervisning 

og læringsmiljø på Aarhus Universitet indebærer at: 

 

3.3.1  Aarhus Universitets uddannelsesprofil udvikles på baggrund af universitetets strategiske 

målsætninger og under hensyntagen til samfundets behov. 

3.3.2  Uddannelsesledelsen og studienævnene udvikler sammen med fagmiljøerne uddannelsernes 

faglige profil og læringsmål i samarbejde med de studerende, dimittender, censorer og 

aftagere bl.a. gennem systematisk evaluering af hele eller dele af en given uddannelse. 

3.3.3  De forskningsbaserede uddannelser tilrettelægges i videst muligt omfang af aktive forskere og 

er baseret på den mest relevante og nyeste forskning inden for fagområdet, ligesom at de 

studerende får mulighed for at tilegne sig og praktisere videnskabelige arbejdsmetoder 

gennem studiet. 

3.3.4  De fysiske rammer udvikles således, at de bidrager til at stimulere de studerendes læring, og 

underviserne udnytter såvel de fysiske rammer som de digitale læringsmiljøer til at skabe 

attraktive studie- og læringsmiljøer. 

3.3.5 Der udvikles digitale læringsmiljøer med henblik på at understøtte læringen i dens forskellige 

faser. 

3.3.6  De valgte undervisningsformer giver mulighed for at udvikle den viden, de færdigheder og de 

kompetencer, som er indeholdt i læringsmålene, og som prøves ved eksamen. Der er 

overensstemmelse mellem de klart formulerede og kommunikerede læringsmål og de i forhold 

til eksamen udmeldte evalueringskriterier. 

3.3.7  De anvendte prøveformer udvikles løbende og er valide, transparente, relevante samt 

motiverende og del af læringsprocessen. De studerende bedømmes ud fra nationalt samt 

internationalt anerkendte og tilgængelige kriterier, regler og procedurer, der anvendes 

konsistent i samarbejde med censorinstitutionen.  
3.3.8  De studerendes vurdering af undervisningen og undervisningsforløb inddrages i udviklingen af 

disse ved systematisk evaluering med afsæt i lærings- og evalueringsteori. 

3.3.9  God undervisning og undervisningsudvikling anerkendes, meriteres, synliggøres og 

understøttes af en tydelig løn- og incitamentsstruktur for ansatte med uddannelsesfunktioner. 

3.3.10 Undervisernes didaktiske faglighed opbygges, vedligeholdes og videreudvikles for såvel 

studenterundervisere, ph.d.-studerende, deltidsansatte, adjunkter, lektorer, professorer, og 

der er fokus på de undervisningsmæssige kompetencer ved stillingsbesættelse. 

3.3.11 De deltidsansatte undervisere tilknyttes de faste videnskabelige medarbejdere og miljøer. De 

deltidsansatte undervisere skal have adgang til de kvalitetsfremmende aktiviteter og 

ressourcer, som universitetet har, inden for undervisning og uddannelse. 
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3.4 Studiemiljø 

Aarhus Universitet har som mål at skabe et attraktivt studiemiljø, der medvirker til at tiltrække og fastholde 

danske og internationale studerende. Et godt studiemiljø indebærer faglig og social integration, 

engagement, trivsel og understøtter læring. De systematiske bestræbelser på til stadighed at udvikle 

studiemiljøet på Aarhus Universitet indebærer at:  

 

3.4.1  Det attraktive studiemiljø bygger på faglig integration, som skabes gennem dialog mellem 

uddannelsesledelse, faglige miljøer samt studerende. 

3.4.2  Studiemiljøet understøttes af et stimulerende læringsmiljø, hvor undervisere og studerende 

interagerer.  

3.4.3 Såvel danske som internationale studerende deltager i det faglige fællesskab, ligesom der ydes 

støtte til initiativer rettet mod faglig og social integration af studerende. 

3.4.4  De studerende tilbydes individuel eller kollektiv vejledning og feedback på deres faglige 

præstationer med henblik på at øge læringen. 

3.4.5  De studerende tilbydes studievejledning gennem hele studietiden, og studerende med særlige 

behov tilbydes desuden rådgivning om hjælpemidler og vilkår. 

3.4.6  De fysiske, sociale, æstetiske og digitale rammer udvikles, således at de understøtter 

studiemiljøet.   

  

3.5 Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet  

Aarhus Universitet vil uddanne til regionale, nationale og internationale arbejdsmarked og har som mål, at 

uddannelser, der er gennemført på universitetet skal give mulighed for attraktive jobs og karrierer. De 

studerende skal opleve, at der er sammenhæng mellem uddannelsernes indhold og behovet på 

arbejdsmarkedet - nationalt som internationalt. Dimittender fra AU kan bidrage med nyeste viden, 

fagligheder og interdisciplinære kompetencer, hvilket er værdiskabende for samfundet. Dimittenderne skal 

have mulighed for en fortsat faglig udvikling i forlængelse af eller som supplement til deres uddannelse. De 

systematiske bestræbelser på til stadighed at arbejde med uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet 

indebærer at: 

3.5.1  De studerendes indsigt i og kontakt til et kommende arbejdsmarked fremmes dels gennem 

mulighed for at inkludere et projektorienteret forløb, dels gennem mulighed for at lave 

projektopgaver i samarbejde med danske og/eller udenlandske private og/eller offentlige 

virksomheder som en del af deres uddannelse. 

3.5.2. De studerende tilbydes stærke faglige uddannelser med muligheder for entreprenørielle og 

interdisciplinære uddannelses- og undervisningstilbud 

3.5.3  Vejen fra uddannelse til job lettes gennem løbende tilbud om information og 

erhvervsvejledning vedrørende uddannelsesafslutning, job og karriere, herunder information 

om det internationale arbejdsmarked. 

3.5.4  Uddannelsernes relevans i forhold til arbejdsmarkedets behov udvikles på et informeret 

grundlag gennem løbende, offentliggjorte undersøgelser af dimittendernes 

beskæftigelsessituation og ved styrket dialog med såvel studerende, alumner som aftagere.  

3.5.5  Udbuddet af efter - og videreuddannelsestilbud udvikles således, at dimittender får mulighed 

for at fortsætte deres faglige udvikling i forlængelse af deres tidligere uddannelsesforløb eller 

som supplement hertil.  

Kvalitetspolitikken er udarbejdet af Det Tværgående Bånd for Uddannelse i samarbejde med de faglige 

miljøer og de studerende.  

Politikken er godkendt af Universitetsledelsen den 17. juni 2013 og er gældende fra 1. august 2013.  
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  Udkast  

Kommissorium for arbejdsgruppen til etablering af fælles mål for undervisningseva-

luering på AU 

 
 

Aarhus Universitet (AU) ønsker til stadighed at forbedre kvaliteten af universitetets 

uddannelser, den udbudte undervisning samt at understøtte et frugtbart uddannel-

sesmiljø ved at sikre de bedst mulige vilkår for de studerendes læring og gennemfø-

relse.  

 

Undervisningsevaluering er et vigtigt redskab med henblik på skabelse af en fælles 

dialog og et fælles ansvar for gode undervisningsforløb. Det er derfor helt centralt for 

AU at inddrage de studerendes og undervisernes vurdering af undervisningen i ar-

bejdet med at kvalitetssikre og udvikle såvel enkelte fagelementer som uddannelser-

nes faglige profil. De studerende kan bidrage med en vurdering af, om undervisnin-

gen fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske tilrettelæggelse giver mu-

lighed for at udvikle den viden, de færdigheder og de kompetencer, som er indeholdt i 

læringsmålene, og som vil blive honoreret til eksamen. 

 

I den forlængelse ønsker Det tværgående bånd for uddannelse at nedsætte en ar-

bejdsgruppe, hvis overordnede opgave bliver at udarbejde et forslag til fælles mål for 

systematisk undervisningsevaluering på AU, der tilgodeser forskellige evalueringskul-

turer, undervisningsformer og læringsmål.  

 

I arbejdsprocessen bør tilstræbes høj grad af involvering af de faglige miljøer og stu-

dienævn. 

 

Gruppen har som første opgave at udarbejde en rapport indeholdende følgende: 

 

 Indledende drøftelse af formålet med undervisningsevalueringer på AU ud over 

den lovpligtige del angående offentliggørelse. 

 En redegørelse for eksisterende undervisningsevalueringspraksis internt på AU 

samt inddragelse af relevante danske og internationale erfaringer med fokus på 

hvilke evalueringsformer og initiativer, der sikrer en høj kvalitet og udvikling af 
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AARHUS 

UNIVERSITET 
 

undervisning og andre læringsaktiviteter samt sikrer optimalt læringsudbytte hos 

de studerende. 

 Forslag til fælles mål, konkrete principper, metoder og procedurer for undervis-

ningsevaluering på AU, der tilgodeser og medvirker til at udvikle forskellige un-

dervisningsformer og læringsmål, men som samtidigt tager hensyn til kvalitets-

sikringskrav. 

 Forslag til kriterier for, hvornår der som minimum skal gennemføres evaluerin-

ger samt minimumsstandarder for opfølgning herpå.  

 Forslag til organisering og ansvarsfordeling på AU:  

 Hvad varetages centralt og lokalt? 

 Hvem er ansvarlig for hvilke dele af processen, herunder for opfølgning på 

evalueringerne? 

 Forslag til mulige afrapporteringsformer samt offentliggørelsesprincipper på de 

gennemførte evalueringer.  

 Overvejelser om efterfølgende implementeringsplan. 

 

Rapporten fremsendes til og fremlægges for Det tværgående bånd for uddannelse. 

 

Arbejdsgruppen forventes at påbegynde sit arbejde medio november 2012, og der er 

frist for arbejdsgruppens arbejde primo maj 2013. Den forventede mødekadence er 

hver 2. uge.  

 

Gruppen sammensættes af repræsentanter fra hovedområderne, herunder fra de pæ-

dagogiske enheder, uddannelsesledelsen og institutledelsen samt fra studentersiden. 

 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering refererer til Det tværgående bånd for 

uddannelse, og den sekretariatsbetjenes af Hanne Kargaard Thomsen (Kvalitetsen-

heden). 
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Aktivitet N  D J F M A M J J A S O

1. Møde: Introduktion og forventningsafstemning, indledende 
afdækning af erfaringer med undervisningsevaluering på 
hovedområderne.

2. Møde: Evalueringsteori: Hvad er formålet med evaluering? 
Gæst, Centerleder Torben K. Jensen, CUL og nedsættelse af tre 
arbejdsgrupper: 1. Indledning/teoretiske tilgang, 2. Beskrivelse af 
evalueringspraksis AU og øvrige DK og 3. Beskrivelse af 
international evalueringspraksis.

 M d  Afkl i  f i kl i k it i  f  b k i l  f 

2012 2013

Oversigt over aktiviteter i forbindelse med arbejdsgruppen for 
undervisningsevaluering, AU

3. Møde: Afklaring af inklusionskriterier for beskrivelse af 
evalueringspraksis nationalt og internationalt.

4. Møde: Udvælgelse af universiteter til beskrivelse af 
evalueringspraksis. 

5.Halvdagsseminar: Nationale erfaringer, inspiration fra 
Syddansk Universitet (Gæst: Anne Ravn) og Roskilde Universitet 
(Gæst: Geeske Vestergaard). 

6. Møde: Opsamling på seminar og forberedelse af kommende 
internationalt seminarforløb: gæster Keith Trigwell, University 
of Sydney og Roy Andersson, Universitetet i Lund. 
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Aktivitet N  D J F M A M J J A S O

2012 2013

7. Møde: Forberedelse af internationalt seminarforløb. 

8. Åbent halvdagsseminar på AU - Uddannelsesbåndet er vært 
(deltagere: ca. 60).

9. 12-12-seminar for arbejdsgruppen sammen med internationale 
gæster. Uddannelsesbåndet inviteret med. 

10. Møde: Opsamling på seminarforløb og skitse til fælles mål for 
undervisningsevaluering.

11. Møde: Institutionsakkreditering i forhold til konsekvenserne 
for undervisningsevaluering (Gæst: Peder Østergaard) og 
konkretisering af gruppens anbefalinger.

12. Møde:Yderligere konkretisering af gruppens anbefalinger.

13. De tre arbejdsgrupper leverer input til indledning og 
redegørelsesdelen. 

14. Rapport sammenskrives og sendes til kommentering i 
arbejdsgruppen. 

15. Møde med Blackboard om de tekniske muligheder i et LMS-
system i frh. til undervisningsevaluering.

16. Rapport sendes til kommentering blandt centerleder i de 
pædagogiske enheder

17. Rapport og bilag færdiggøres og fremsendes til behandling i 
Uddannelsesbåndet 1. oktober.

18. Båndmøde: Forslag drøftes i Uddannelsesbåndet
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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. 
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Møde den: 11. december 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 Ostersen, Erik Øster-
gaard og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 
Fraværende: Nina Bjerre og Jonas Geil Pedersen 
Gæst: Torben K. Jensen, CUL 

REFERAT

1. Referatet fra 28/11 2012 blev godkendt med et par justeringer 
 

2. Opsamling fra sidste møde  
 

3. Hvordan kan man strukturere indsamling af øvrige danske og in-
ternationale erfaringer med undervisningsevalueringer? Torben K. 
Jensen fra CUL gav et inspirationsoplæg, hvor han berørte følgende emner 
(oplæg vedlagt): 
 
a. Indledende om evalueringsteori 
 Eksamensinstitutionen: Måler om de studerende har lært noget vs. eva-

lueringsinstitutionen: Måler om undervisningen har støttet de studeren-
des læring.  

 En evalueringsordning indeholder følgende tre elementer: 
 Indsamling af data 
 Procedure for analyse og drøftelse af data 
 Fastlæggelse af ansvar for opfølgning 

 Undervisning kan meningsfuldt og med udbytte evalueres på mange for-
skellige måder 

 Det er vigtigt, at der evalueres med forankring i teori om kvalitet i under-
visning, læringsteori, evalueringsteori (og spørgeskemateori, hvor spør-
geskemaer indgår). 

 
b. Evalueringsteori: 
 Med hvilket formål evalueres? (her kan være flere) 
 Hvem er aktøren/hvem skal evaluere? (den studerende, underviseren 

selv eller kollega?) 
 Tidspunkt for evaluering? (TKJ: Kort før undervisningens afslutning 

det bedste tidspunkt af praktiske grunde. Det er vigtigt at give tid til ud-
fyldelse samt give feedback efterfølgende gang.) 

 Metode: Datagrundlag? Procedure? Opfølgning? 
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 Standard: Hvornår er noget godt nok? 
 Kriterium: At læringen er understøttet hensigtsmæssigt (aktivitet, øget 

interesse og motivation, selvstændig tænkning, hensigtsmæssige lærings-
strategi (dybdelæring) m.m. 

 Hvem er evaluanden? (Læreren? Studerende? Forløbet?) 
 

c. Læringsteori 
 Hvad understøtter de studerendes læring? 

 At de studerende bestiller noget 
 Motivation 
 Alignment og transparens mll. indhold, læringsmål, eksamens-

former, undervisningsformer og medier 
 Engagerede undervisere 

 
d. Eksempler på evalueringsordning (vigtigt, at de er forankret i evalue-

rings- og læringsteori) 
 TKJ havde eksempler med på evalueringsskema, procedure m.m. 

 
e. Vision og faldgruper 
 At underviserne evaluerer, fordi de ikke kan lade være 

 
f. Systematik i analyser af evalueringsordninger 
 At evalueringsinstrumentet skader undervisningen 

 
4. Den videre proces 

Gruppen tog hul på den videre proces. I forhold til den del af kommissoriet, 
som vedrører afdækning af evalueringspraksis på AU, øvrige DK og internati-
onalt, stiler gruppen efter at være færdig primo marts.  
 
Følgende tre arbejdsgrupper blev nedsat: 
1. Overordnet beskrivelse af formål med undervisningsevaluering: Berit 

Lassesen og Lars Brian Krogh (Hanne Kargaard supplerer) 
 
2. Afdækning del 1: Beskrivelse af AU-evalueringspraksis samt erfaringer 

fra øvrige DK: Klaus Mors Kristensen (koordinator), Jonas Ostersen, Jo-
nas Geil og Nina Bjerre 

 
3. Afdækning del 2: Internationale erfaringer: Hanne S. Birkmose (koordi-

nator), Ken Henriksen, Eva Karring, Erik Østergaard og Ole Sonne 
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Gruppe 2 og 3’s hjemmeopgave til næste gang: At finde begrundede valg 
af kandidater (gruppe 2 nationalt foruden AU og gruppe 3 internationalt) 
til beskrivelse ud fra følgende overvejelser:  
 
1. Det skal være universiteter, hvor der er fokus på:  
”evalueringsformer og initiativer, der sikrer en høj kvalitet og udvikling af 
undervisning og andre læringsaktiviteter samt sikrer optimalt læringsud-
bytte hos de studerende.”,  

 
…og som kan understøtte gruppens overordnede opgave: ”at udarbejde et 
forslag til fælles mål for systematisk undervisningsevaluering på AU, der 
tilgodeser forskellige evalueringskulturer, undervisningsformer og læ-
ringsmål.”  jf. kommissoriet.  

  
2. Gruppen talte om, at det som udgangspunkt er vigtigt, at det er universi-

teter, hvor man har implementeret et mere overordnet system/fælles 
mål, som gælder for et helt universitet/evt. et større hovedområde.  
 

3. Gruppen drøftede endvidere, at et sted at begynde er at kontakte hoved-
områdernes universitetspædagogiske enheder.  

 
5. Næste møde den 14. januar 2013 kl. 14-16   

Emne: Planlægning af arbejdsproces - drøftelse af endelige inklusionskriteri-
er for beskrivelse: 
 Hvem skal med? Ud fra hvilke inklusionskriterier? 
 Hvordan skal beskrivelserne struktureres? Dimensioner? 
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Møde den: 14. januar 2013 
Konferencecentret mødelokale 1.1 
Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 
 
Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Eva Karring, Klaus Mors Kristensen, 
Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Østergaard, Jonas Geil Pe-
dersen og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 
Fraværende: Nina Bjerre og Hanne Birkmose 
 

REFERAT

1. Drøftelse af strukturering af redegørelsesdelen af kommissoriet  
 

 Hvilke universiteter/evt. større hovedområder skal indgå i redegø-
relsen? Ud fra hvilke inklusionskriterier? 

 
Den internationale gruppe (Arbejdsgruppe 3: Hanne S. Birkmose (koordinator), 
Ken Henriksen, Eva Karring, Erik Østergaard og Ole Sonne): 
 
Gruppen har undersøgt forskellige kandidater og generelt har det været en udfor-
dring at finde brugbare oplysninger på diverse hjemmesider, og det vil kræve en per-
sonlig kontakt, hvis man skal høste de reelle erfaringer fra stedernes undervisnings-
evalueringspraksis. Følgende har været undersøgt: 
 
University of Oxford (Eva): Universitetet har en ”Department of Education - Uni-
versity of Oxford”, som er en uddannelsesafdeling med flere kontorer. Der arbejdes 
tydeligvist professionelt med det. Berit kunne fortælle, at en del af dem, som har væ-
ret med til at opbygge det meget gennemførte undervisningsevalueringssystem på 
University of Sydney, kommer fra Oxford.  
 
University of Edinburgh: Berit undersøger, om der evt. er noget inspiration her-
fra og finder en kontaktperson, således at den internationale gruppe kan tage yderli-
gere kontakt. 
 
Lunds Universitet (Ken på vegne af Hanne Birkmose): Der er et ”Office of evalua-
tion” centralt placeret. Det er svært at finde fyldestgørende information på hjemme-
siden, men der ligger nogle principper for gennemførelse af undervisningsevaluerin-
ger, og disse er baseret på underviserens erfaring og studerendes erfaring. Desuden 
er der et resumé af en evaluering af disse. Der er knyttet et par uddybende pdf-filer 
til. Indhold, form og organisering er ikke tilgængeligt på hjemmesiden.  
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Berit undersøger, om der evt. er noget inspiration herfra og finder en kontaktperson, 
således at den internationale gruppe kan tage yderligere kontakt. 
 
University of Sydney (Ken):  
Universitetet har et gennemarbejdet og særdeles velbeskrevet system for under-
visninsgevaluering og meget ligger frit tilgængeligt på universitetets hjemmeside. 
Evalueringerne er organisatorisk forankret i den centrale pædagogiske enhed: Insti-
tute of Teaching and Learning. I afdelingen er ansat såvel videnskabeligt som admini-
strativt personale.  
 
Systemet har været under opbygning siden 1999. Man begyndte med at evaluere alle 
fag én gang om året. Det blev reduceret til hvert andet år for nu at være en form for 
stratificeret udvælgelse. Evalueringerne bygger på et centralt spørgeskema: Student 
course experience questionnare (SCEQ - vedlagt referatet), men suppleret med flere 
forskellige skemaer tilpasset laboratorieforløb osv.  
 
Det er muligt at besvare spørgeskemaet postalt eller elektronisk. Der er frit valg, men 
der er en efterfølgende rykkerprocedure, og der er ansat folk til at følge op. Metoden 
er knyttet op på en national evalueringspolitik. 
 
De bedste kursusforløb præmieres – 1-10, samtidig med, at der tilbydes pædagogisk 
støtte til de forløb, der har behov for det.  
 
Berit har en kontaktperson på University of Sydney. 
 
Kens rundsendte links: 
http://www.itl.usyd.edu.au/sceq/SCEQ_questionnaire.pdf 
http://www.itl.usyd.edu.au/sceq/ 
http://sydney.edu.au/education_social_work/learning_teaching/feedback/staff/use.shtml 
 
Universitetet i Umeå (Erik): Har kontaktet universitetet, og der har ikke været 
større tiltag af interesse. 
 
Universitetet i Bergen (Erik): Universitetet gør meget ud af kvalitetssikring, og 
der er en god hjemmeside. Erik har desuden modtaget noget materiale, men umid-
delbart virker det ikke som om, at der er inspiration at hente fra dem. 
 
Angående de tyske universiteter: Sparsomt med oplysninger på hjemmesider.  
Eva tager kontakt til et universitet i Berlin og undersøger relevansen.  
 
Maastricht University (Ole): Ikke umiddelbart noget på hjemmeside. 
 
The University of Manchester (Ole): Der ligger en del på hjemmesiden, men 
svært helt at få overblikket. Det ville kræve en personlig kontakt. 
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Umiddelbart er der en del canadiske og amerikanske hits, når der søges på keywords 
om undervisningsevalueringer. På University of Toronto er der gennemført et større 
review af eksisterende forskning om undervisningsevalueringer ud fra et canadisk 
perspektiv (2008). Berit har rundsendt rapporten til gruppen.  
 
 Arbejdsgruppe 2: Klaus Mors Kristensen (koordinator), Jonas 

Ostersen, Jonas Geil og Nina Bjerre 
SDU (Jonas Geil): Jonas har haft kontakt med Samfundsvidenskabeligt Fakultet. 
SDU har et forholdsvis gennemarbejdet evalueringssystem koblet til universitetets 
kvalitetspolitik, der indeholder en delpolitik for prøveformer og undervisningsevalue-
ring, samt en række krav vedr. gennemførelse af undervisningsevaluering på de en-
kelte fag, hvor planen skal udarbejdes af studienævn i samarbejde med underviserne. 
I planen skal man forholde sig til: hyppighed, metode, tilbagemelding, opfølgning 
m.m., således at der er stor frihed til at tilrettelægge processen. SDU har positive er-
faringer med survey exact.  
 
AAU (Jonas Ostersen): AAU er pt. i gang med et lignende udredningsarbejde vedr. 
undervisningsevaluering . På nuværende tidspunkt finder man spørgeskemaer for de 
fleste uddannelser på hjemmesiden (der anvendes survey exact). Der er en central 
procedure for uddannelses- og undervisningsevalueringer og et centralt udviklet 
skema til undervisningsevaluering, som tilpasses de enkelte fagområder. Erfaringen 
er, at de har været for lange. Der er krav om, at svarprocenten ikke må være under 
60.  
 
RUC (Hanne K.): RUC har et gennemarbejdet og sammenhængende system fra poli-
tik til system til dokumentation. Der er en evalueringspolitik/procedure på hjemme-
siden med et tilhørende katalog over mulige evalueringsmetoder. Der udarbejdes 
desuden årlige studielederrapporter, som opsamler og konkluderer på kvaliteten af 
fagene, herunder på evalueringer.  
 
CBS (Klaus): Der ligger en evalueringsstrategi på CBS’ hjemmeside, der indeholder 
formål, hvad evalueres, hvem modtager, og hvordan resultaterne anvendes, og der 
bruges delvist fælles evalueringsskemaer på tværs af uddannelserne. 
 
KU (Klaus): Der er en central evalueringsprocedure, som består af 1) Minimumsstan-
dard for evalueringshyppighed 2) En tjekliste for fastlæggelse af fakulteternes evalue-
ringsprocedure 3) En tjekliste for udarbejdelse af konkrete evalueringsplaner på ud-
dannelsesniveau og 4) En procedure for offentliggørelsen af sammenfattende evalue-
ringsrapporter. Hvert fakultet skal udarbejde en evalueringsprocedure.  
 
  

Bilag 4c

21 af 164



 
 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 
 
 
 
 
 
 
Side 4/4 

Opsamling 
Internationale universiteter 
På baggrund af den indledende research enedes arbejdsgruppen om indtil videre at 
fokusere på University of Sydney, sandsynligvis Lund og måske Edinburgh, der 
ville være interessante at inddrage i rapporten i forhold til den internationale del.  
 
Gruppen enedes om, at det er nødvendigt med en mundtlig dialog for at komme bag 
om de mere eller mindre velbeskrevne hjemmesider i forhold til undervisningsevalu-
eringer, hvis AU skal høste reelle erfaringer. Gruppen sigter derfor efter at arrangere 
et seminar med international repræsentation snarest, men afventer de budgetmæssi-
ge forhold.  
 
Danske universiteter 
Gruppen besluttede på baggrund af den indledende research at gå i dialog med SDU 
og RUC, da det er gruppens indtryk, at der kan hentes særlig god inspiration fra disse 
steder. SDU og RUC vil blive inviteret til et af de kommende møder, så gruppen kan 
høre mere om deres erfaringer. Jonas G. kontakter SDU, og Hanne K. kontakter RUC. 
 
Berit og Hanne forbereder desuden et udkast til en skabelon til redegørelsesdelen, 
som drøftes på gruppens næste møde den 1. februar.  
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Møde den: 1. februar 2013 
Konferencecentret mødelokale 1.1 
Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 
 
Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Eva Karring, Klaus Mors Kristensen, 
Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Østergaard, Nina Bjerre, 
Hanne Birkmose og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 
Fraværende: Jonas Geil Pedersen 

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra 14. januar 2013 
Referatet blev godkendt.   
 
Desuden kunne Hanne orientere om, at Mette Thunø som formand for uddannelses-
båndet har sagt ja til, at gruppen har fået tildelt et budget, dog således at Mette skal 
endeligt godkende aktiviteterne, inden midlerne kan udbetales. 
 
Derudover har ministeriet udsendt et foreløbigt udkast til kriterier for institutionsak-
kreditering, hvor der bl.a. indgår krav om regelmæssig gennemførelse af undervis-
ningsevaluering, og at resultaterne finder systematisk anvendelse. Hele kvalitetssy-
stemet hægtes op på institutionens kvalitetspolitik og -strategi med tilhørende mål, 
og der skal forelægge en beskrivelse af de processer og procedurer, der skal sikre, at 
de fastsatte mål opnås, og at relevante problemstillinger og udfordringer løbende ind-
fanges og håndteres. Kvalitetssikringsarbejdet skal bl.a. basere sig på klare standar-
der for, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling samt 
procedure for opfølgning herpå samt omfatte systematiske vurderinger af udviklings-
behov og –muligheder.  
  
Der er tale om et udkast, og ordlyden kan blive justeret, inden loven om institutions-
akkreditering behandles i Folketinget forventeligt ultimo februar. Gruppen hører 
nærmere, når der er noget nyt.  

 
2. Afklaring af de internationale universiteter:  
University of Edinburgh/Berit + int. gruppe: Berit havde rundsendt links om uni-
versitetets undervisningsevaluering samt fundet en kontaktperson. Den internationa-
le gruppe fremhævede, at universitetet fremstår stærkt på den overordnede politik, 
men det var ikke muligt at vurdere det organisatoriske set up og det pædagogiske 
indhold, da det ikke fremgik af hjemmesiden.  
 
Universitetet i Lund/Berit + int. Gruppe: Berit havde også rundsendt en del links om 
universitetet i Lunds undervisningsevaluering samt været i kontakt med en kollega 
fra deres universitetspædagogiske netværk på universitetet. Universitetet er inspire-

Bilag 4d

23 af 164



 
 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 
 
 
 
 
 
 
Side 2/3 

ret af University of Sydney og tilgangen herfra, men jo udfoldet i en skandinavisk 
kontekst.  
 
Et universitet i Berlin/Eva: Eva havde undersøgt et teknisk universitet i Berlin, men 
der var ikke umiddelbart inspiration at hente.  
 
Gruppen enedes på baggrund af ovenstående om, at foruden Sydney ville universite-
tet i Lund være frugtbar at komme i dialog med.  
 
Berit ville tage en første kontakt til Sydney og Lund.  
 
Formen for det internationale seminar:  
Den foreløbige plan er et halvdagsseminar på AU Campus med deltagelse af en bre-
dere kreds, herunder studieledere, studienævn, uddannelsesbåndet samt arbejds-
gruppen. Her vil denne kreds få mulighed for et indblik i de erfaringer man har med 
undervisningsevaluering på University of Sydney og universitetet i Lund.  
 
Dagen efter kunne dette følges op af et 12-12 seminar for arbejdsgruppen sammen 
med de internationale gæster, som vil indgå som facilitatorer/sparringspartnere på 
seminaret.  
 
Gruppen enedes om, at Kaløvigcentret ville være et godt sted for 12-12-seminaret, og 
de tre dage forsøges planlagt på et tidspunkt i de første tre uger af april. Hanne og Be-
rit udarbejder endeligt budget til afklaring med Mette Thunø. 

 
3. Udkast til en skabelon til redegørelsesdelen  
Den rundsendte skabelon blev drøftet. Gruppen havde nogle småjusteringer, og den 
vil derfor blive rundsendt til endelig kommentering. Herefter kan de to grupper gå i 
gang med redegørelsesdelen.  
 
Hensigten er ikke nødvendigvis, at skemaet skal indgå i rapporten, men kan fungere 
som en slags tjekliste, når informationer skal indsamles. Det som skal i rapporten, 
skal sandsynligvis være mere sammenskrevet.  
 
De to grupper til redegørelsesdelen (gruppen der skal beskrive AU-praksis og øvrige 
danske erfaringer og den internationale gruppe) er meget velkomne til at rundsende 
udkast/brudstykker undervejs til fælles kommentering. 
 
Gruppen arbejder med en deadline for kommissoriets redegørelsesdel – såvel den 
danske som den internationale - ultimo marts. Angående den internationale del vil 
der være elementer, som måske først kan kvalificeres, når seminaret med internatio-
nal repræsentation har været afholdt.  
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4. Rapportens omfang  
Gruppen lagde sig ikke endeligt fast på rapportens omfang, men var enige om, at den 
skulle være så præcis og kort som muligt. Hvis der er behov for uddybning, skal det 
lægges i en bilagssamling.  
 
Det blev drøftet, at det ville være et godt indspark at lade de fire ledere af de universi-
tetspædagogiske enheder med deres erfaring gennemlæse den færdige rapport.   
 
Berit opfordrede til, at hvis nogle i gruppen faldt over en kort og veldisponeret rap-
port, måtte de meget gerne rundsende den til inspiration.  
 
Muligheden for et AU-share point/drop box til gruppens dokumenter blev drøftet. 
Hanne undersøger. 

 
5. Halvdagsseminaret den 22. februar 10-14 
Såvel RUC som SDU har sagt ja til at komme og indgå i sparring med arbejdsgrup-
pen, og gruppen vil derfor gerne afvikle halvdagsseminaret på Koldkærgård. Om det-
te kan lade sig gøre, undersøger Hanne og Berit.  
 
Gruppen vil meget gerne høre noget mere om de to universiteters tilgang til under-
visningsevaluering, organisering, metoder, systemunderstøttelse, gennemførelse, op-
følgning osv. med fokus på, hvilke udfordringer de møder, og hvad de oplever, som 
virker. De kan orientere sig i skabelonen samt kommissoriet for at se, hvilke emner vi 
er interesseret i. Hvert oplæg må meget gerne ende op med: 
 

 5 udfordringer 
 5 konkrete anbefalinger/overvejelser vi bør gøre 

 
Forslag til program blev udarbejdet. Er vedlagt.  
 
Hanne koordinerer med SDU og RUC.  
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Møder i arbejdsgruppen for undervisningsevaluering: 
22. februar 2013 - Halvdagsseminar på Koldkærgård (pkt. 1-2) 
4. marts 2013 – Opfølgning på Koldkærgård og brainstorm vedr. internationalt 
seminarforløb (pkt. 3 og 4) 
 
 
Til stede på Koldkærgård d. 22. februar: Berit Lassesen, Eva Karring, 
Klaus Mors Kristensen, Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik 
Østergaard, Hanne Birkmose, Jonas Geil Pedersen og Hanne Kargaard Thom-
sen (ref.) 
Fraværende: Ken Henriksen og Nina Bjerre 
 
Gæster:  
Anne Ravn, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, SDU (oplægsholder) 
Geeske de Witte Vestergaard, RUC (oplægsholder) 
Gitte Stavad, Kvalitetsenheden, AU Studieadministration 
 
Til stede på møde d. 4. marts: Berit Lassesen, Klaus Mors Kristensen, Lars 
Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Østergaard, Hanne Birkmose, 
Ken Henriksen, Nina Bjerre og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 
Fraværende: Jonas Geil Pedersen og Eva Karring 
 

REFERAT

1. Oplæg ved Anne Ravn, Samfundsvidenskabeligt fakultet, SDU: 
SDU har indført nyt tværfakultært system til undervisningsevaluering på Det sam-
fundsvidenskabelige fakultet. Dette er en udfoldelse af SDU’s delpolitik for prøvefor-
mer og undervisningsevaluering. Hensigten er, at det i højere skal være kvalitetsud-
viklende og fremme de studerende egen selvrefleksion.  
 
Det samfundsvidenskabelige fakultet består af 8 institutter, 6 forskningscentre, 4 
tværfakultære institutter og centre, 14 studienævn, og undervisningsevalueringssy-
stemet skal kunne håndtere et stort antal fag og kurser (891 fag og 1083 kurser). Fa-
kultet har bl.a. den udfordring, at fakultetet er spredt på 7 campusser, undervisnings-
evaluering har hidtil været organiseret meget forskelligt, og tilgangen har været for-
skellig.  
 
Systemet afprøves som pilotstudium og er endnu ikke fuldt implementeret, og man 
kan begynde at høste de første erfaringer. Det er en spørgeskemabaseret evaluering 
med en digital løsning organiseret på fakultetsniveau. Modellen er et tilbud, og andre 
dialogmetoder er meget velkomne. Alle studienævn har dog taget imod tilbuddet og 
anvender systemet. Bachelorprojekt, kandidatspeciale, HD, master og sommerskole 
indgår ikke i dette system.  
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Organisering: Det er op til de enkelte studienævn at forholde sig til kadencen i un-
dervisningsevaluering, opfølgning m.m., men der opfordres til at udarbejde en sådan 
evalueringsstrategi.  
 
Underviseren forholder sig typisk til de enkelte evalueringer, og kommentering samt 
resultater videresendes til behandling i studienævnene.  
 
Evalueringerne indeholder spørgsmål på tre niveauer: fakultetsspørgsmål, studie-
nævnsspørgsmål og de fagnære spørgsmål stillet af den enkelte underviser. Den sid-
ste del afprøves først med forårets evalueringer. Der er ikke krav om, at eventuelle 
spørgsmål skal gentages et vist antal gange for at kunne sammenligne over tid. Det 
besluttes af de relevante parter. Der er oprettet en spørgsmålsbank til inspiration, og 
denne rummer i første omgang spørgsmål fra eksisterende evalueringer på fakultetet. 
Brugen af spørgsmålsbank skal evalueres.  
 
Man er kommet godt i gang med de mere tekniske aspekter af undervisningsevalue-
ringerne, og der er en bred accept på alle niveauer af det nye evalueringssystem, men 
holdningsændringer tager tid i forhold til at sikre, at resultaterne bruges aktivt frem-
adrettet. Dette arbejdes der stadig meget med, og man er meget opmærksom på den 
store kommunikationsopgave, der ligger i forlængelse heraf.   
 
Det er alt i alt vurderingen, at denne proces indtil nu har været en succes, og der er 
flyttet meget på kort tid, men at det også er ressourcekrævende.  
 
Udfordringer/anbefalinger: 
 

1 Kultur- og adfærdsændring: Kun ved stor viden og enighed om indsatstekno-
logier samt entydighed om mål og resultater kan top-down-styring ved muligt 
og kultur mindre afgørende. 

2 Ansvars- og beslutningskompetence: Vigtigt at organisere projektet med en 
projektledelse, som har en høj grad af beslutningskompetence.  

3 Endnu et (IT-)-system: Hvad kan leveres, hvordan og hvornår? Kommunika-
tion og formidling indtænkes fra start. Vigtigt at tænke i slutproduktet. 

4 Ressourcekrævende! FORSIGTIGT estimat på 1½ år brugt omkring 1-1½ 
ÅV. 

5 Projektørlys-problematik: Det er dilemma, at en underviser kan risikere at 
blive stillet til regnskab for centralt fastlagt fokus gennem fakultære/SN-
spørgsmål, som de studerende ikke nødvendigvis finder ønskværdige, skal 
håndteres og/eller faget ikke lægger op til. 
 

2. Oplæg ved Geeske de Witte, RUC: 
RUC er organiseret med 6 multidisciplinære institutter, og RUC’s kvalitetssystem ba-
serer sig på et evalueringssyn, der er grundlæggende dialogisk forankret, og det er 
vigtigt, at evalueringsformen er tilpasset den enkelte uddannelse.  
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På hjemmesiden kan man finde et katalog over evalueringsmetoder til inspiration, og 
der er centralt fastsatte standarder for undervisningsevalueringer vedr. bachelor-, 
kandidat- og masteruddannelser. Disse er: 
  

1. Studieleder, uddannelsesleder og institutleder holder sig gensidigt oriente-
rede og samarbejder om udvikling, herunder den overordnede pædagogi-
ske udvikling af undervisningen. 

2. Studienævnet fastlægger anvendte evalueringsmetoder, som formidles på 
fagenes/uddannelsernes hjemmeside. 

3. Alle kurser og projektforløb evalueres løbende dialogisk, og der anvendes 
midtvejsevalueringer eller tilsvarende. Evalueringerne skal indeholde re-
fleksioner over følgende forhold: Opfyldelse af læringsmål, undervisnin-
gens form og tilrettelæggelse samt vurdering af undervisningsaktiviteter 
og evt. forslag til forbedringer. 

4. Alle nye kurser evalueres skriftligt i tillæg til den løbende dialogiske eva-
luering, og der udfærdiges en skriftlig rapport. 

5. Alle kurser og projektforløb evalueres skriftligt hvert 3. år i tillæg til den 
løbende dialogiske evaluering, og der udfærdiges en rapport. 

6. Der skal ved rapportering til studienævnet obligatorisk indgå en redegørel-
se for, hvordan der følges op på den feedback/kritik der er kommet frem. 
Herefter kan studieleder og studienævn i behandlingen af samtlige tilba-
gemeldinger tage stilling til, om der er behov for yderligere opfølgning el-
ler andre tiltag. 

7. Alle sager som vedrører enkeltpersoner, eksempelvis klager over under-
visning el.lign., skal forelægges institutlederen. Institutlederen skal, som 
personaleansvarlig, følge op på sådanne henvendelser og diskutere den en-
kelte undervisers konkrete udfordringer og muligheder for at adressere 
dem. 

8. Generel pædagogisk udvikling af undervisningen og efteruddannelse af 
underviserne indgår som et fast led i MUS-samtaler. 

Opfølgning på undervisningsevaluering:  
Hensigten med den løbende dialogiske undervisningsevaluering er, at der skal ske 
et minimum af opfølgning efter, at undervisningen er afviklet.  
 
Ud over undervisernes løbende rapportering til studieleder og studienævn udar-
bejder studielederen én gang årligt en studielederrapport for den enkelte uddan-
nelse. Rapporten drøftes i studienævnet/styregruppen og danner grundlag for en 
samtale mellem institutleder og studie- eller uddannelsesleder/studienævn. 
 
I rapporten indgår en beskrivelse af den evaluering, der har fundet sted på uddan-
nelsen, et kort overblik over relevante nøgletal og gengivelse af relevant input 
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udefra (aftagerpanel/følgegruppe, rapporter fra censorer, oplysninger fra dimit-
tendundersøgelser mm.). Derudover skal den indeholde forslag til opfølgning på 
eventuelle problemer på uddannelsen og eventuelle andre forslag til videreudvik-
ling af uddannelsen. Desuden skal rapporten indeholde en beskrivelse af den op-
følgning, der har fundet sted i forhold til problemer, som er blevet beskrevet i tid-
ligere rapporter.  
 
I dag er studielederne positive over for studielederrapporten, da det bl.a. er et godt 
udgangspunkt for drøftelse med institutlederen.  
 
Desuden har prorektor, en repræsentant fra universitetspædagogisk enhed, en stu-
dieleder samt Geeske været på besøg hos alle studienævn og bl.a. drøftet under-
visningsevaluering. Besøgsrunden har været et væsentligt led i at få udbredt kend-
skabet til evaluerings- og kvalitetssystemet i de forskellige fagmiljøer. 
 
RUC arbejder derudover med at formidle evalueringsform og opfølgning på un-
dervisningsevalueringerne til de studerende blandt andet i form af en web-side for 
hvert fag/hver uddannelse. 
 
Under punktet ”evaluering” kan man desuden se eksempler på, hvordan den skriftlige 
rapportering ser ud. 
 
3. Arbejdsgruppens refleksioner over oplæggene:  
SDU’s evalueringssystem: 
 Folk skal have ejerskab, men spørgsmål m.m. skal kvalitetssikres. Det er givtigt 

med en spørgsmålsbank.  
 

 Godt med tredelingen af spørgsmål i forhold til hovedområde, studienævn og 
underviser, men dette komplicerer også afrapporteringen. Der er forskellige for-
mål afhængig af niveau. Underviseren har brug for noget meget fagnært, studie-
nævn skal bruge det til kvalitetssikring samt delvist fagudvikling og fakultetsni-
veau, som har behov for at se, hvordan studienævnene arbejder.  
 

 Det er vigtigt at være ambitiøs omkring svarprocent for at give legitimitet. Det 
kræver, at der sættes tid af i undervisningen, og det er vigtigt at få det på dagsor-
denen. Vigtigt at sætte tid af i underisningen og at opfordre til det eksplicit i en 
nedfældet procedure. Man kunne overveje en opfølgningsprocedure ved de lave 
svarprocenter.  
 

 Der skal tænkes meget proces i forhold til at sikre, at spørgeskemaet ved den en-
kelte undervisningsevaluering hænger sammen. Det er vigtigt at spørgsmålene 
kvalitetstjekkes. Man kan overveje at sætte kvote på antallet af spørgsmål. De 
universitetspædagogiske centre kan bidrage her. 
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 Det tager tid at indføre et system som SDU’s. Det skal starte i pilot.  
 
Tidspunkt for evaluering 
 SDU og RUC: evaluerer på forskellige tidspunkter i undervisningsforløbe, hvor 

RUC evaluerer midtvejs, mens SDU til sidst i undervisningsforløbet. En midt-
vejsevaluering skal måske ikke rapporteres/dokumenteres på samme måde som 
slutevalueringen.  
 

 Det blev drøftet, om det kunne være en idé være at opfordre underviserne til som 
noget af det første i et undervisningsforløb at præsentere evalueringsresultaterne 
fra sidste semester. Det vil give underviserne en mulighed for at forklare, hvorfor 
der evt. ikke ændres på undervisningsformen, eller at der er foretaget nogle ju-
steringer. Dette kan imødekomme mytedannelser. 

 
 RUC’s forslag til kommunikation med de studerende i form af web-side var inspi-

rerende. 
 
Opsamling/input til rapport 
 Det er vigtigt at være klar på, hvad systemet skal bruges til, og hvad man ønsker 

at få ud af det.  
 
 Vigtigt at være meget specifik i forhold til forventningerne til opfølgning, hvem 

skal levere hvad hvornår. 
 

 I rapporten kunne det overvejes at opstille mulige scenarier/modeller i frh. til 
hyppighed, form m.m.  
 

 Man kunne overveje at stille en værktøjskasse til rådighed, som understøtter eva-
lueringerne.  
 

 Der skal være en høj grad af frihed, hvor man kan se de enkelte undervisningsfor-
løb.  
 

 Vigtigt at have legitimitet i forbindelse med processen/implementeringen, og der 
skal være en god forankring bredt rundt i organisationen. 
 

 Vigtigt at være klar på, hvad underviseren, studienævn og hovedområdet har 
brug for at vide 
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4. Brainstorm – internationalt seminarforløb:  
Afslutningsvist en brainstorm på, hvad gruppen gerne vil drøfte med de internationa-
le gæster:  
 
 Legitimitet/medejeskab: Hvordan sikres legitimitet/medejerskab bredt rundt 

i organisationen?/Hvordan sikres opbakning? 
 Forskellige undervisningsformer: Hvordan håndteres diversitet i form af 

forskellige undervisningsformer, didaktik m.m., herunder: 
 bacheloropgaver/specialer 
 delte undervisningsforløb med flere undervisere involveret 

 Gennemførelse: Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at gennemføre under-
visningsevaluering i undervisningsforløbet? 

 Afrapporteringsformer: Hvornår, form og til hvem? 
 Opfølgningsprocessen: Hvornår reageres på mindre gode undervisningseva-

lueringer? (standarder)/ Hvordan sikres opfølgning? /Hvilken form for op-
følgning? 

 Kommunikationen med de studerende: Hvordan kommunikeres mest 
hensigtsmæssigt om undervisningsevaluering med de studerende i forhold til at 
skabe engagement, ejerskab, gennemsigtighed i opfølgning m.m.?  

 Effekt: Hvordan måler/sikrer man, at undervisningsevalueringen har en effekt?  
 En tilstrækkelig svarprocent: Hvordan løses den udfordring? 

 
 
Det videre forløb: Berit og Hanne laver et oplæg/en skitse til såvel halvdagsseminaret 
som 12-12-seminaret i samarbejde med Peder Østergaard, og oplægget rundsendes til 
kommentering i gruppen. Oplægget skal godkendes endeligt af Det tværgående bånd 
for uddannelse.  
 
Status for grupperne 
Gruppen, der skal redegøre for AU og øvrige erfaringer fra DK, er i opstart i forhold 
til at skrive den del af redegørelsen. Det blev aftalt, at når afsnittene for de enkelte 
hovedområder er færdige, spørges de relevante prodekaner, om de vil kvalitetssikre 
afsnittet for eget hovedområde.  
 
Den internationale gruppe afventer en kontaktperson fra Lund og Sydney, førend de 
begynder på skrivearbejdet. Berit sender invitation afsted.  

 
Fremtidige møder 
Angående fremtidige møder afventer gruppen endelig dato for seminar med interna-
tionale gæster, og der indkaldes herefter til et planlægningsmøde forud for seminaret.  
 
Hvis der er behov for yderligere møder, er gruppens deltagere til enhver tid velkomne 
til at tage kontakt til Hanne, som vil organisere indkaldelsen.   
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Møde den: 17. april 2013 

Konferencecentret mødelokale 2.2 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Eva Karring, Klaus Mors Kristensen, 

Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Østergaard, Jonas Gejl og 

Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Hanne Birkmose og Ninna Bjerre 

 

REFERAT 

1. Planlægning af seminarforløb med internationale gæster: 

 

a) Halvdagsseminaret 29. april 2013:  

Særligt gruppearbejdspunktet blev drøftet i forhold til relevante spørgsmål. Des-

uden blev det foreslået at optage indlæggene på video, således at der også var mu-

lighed for at se dem efterfølgende for bl.a. de, som ikke havde mulighed for at del-

tage.  

 

b) 12-12-seminaret 30. april – 1. maj  

Programmet for 12-12-seminaret blev suppleret med et par ekstra punkter, og 

derefter sendes det til Keith og Roy.  

 

2. Feedback til gruppen på udkast til beskrivelse af AU-praksis samt er-

faringer fra øvrige DK 

Den ”danske gruppe” havde fremsendt et arbejdsdokument med henblik på at 

drøfte systematik i præsentationen.  

 

Arbejdsgruppen drøftede, at en god måde ville være at præsentere sammenlig-

ningen i et skema a la den skabelon med en række dimensioner, som gruppen tid-

ligere har udarbejdet. Den danske gruppe arbejder videre med dette. 

 

3. Kommende møder og deadlines i forhold til udarbejdelsen af rappor-

ten 

Gruppens arbejde går ind i intensiv fase nu, og gruppen vil have behov for at mø-

des hyppigere. Hanne forsøger at finde mødetidspunkter, som ligger fra 16-19 et 

par dage i maj måned.  

Bilag 4f

32 af 164



 

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.  
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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.  
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Møde den: 27. maj 2013 

Konferencecentret mødelokale 1.1 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Klaus Mors Kristensen, Ole Sonne, 

Erik Østergaard, Nina Bjerre, Jonas Ostersen, Eva Karring, Hanne S. Birkmose 

og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Jonas Geil Pedersen og Lars Brian Krogh 

Gæst: Peder Østergaard 

 

REFERAT 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra den 21. maj 

Referat godkendt. 

 

2. Status på institutionsakkreditering i forhold til konsekvenserne 

for undervisningsevaluering/ v. Peder Østergaard 

Peder fortalte om hovedlinjerne og intentionerne i det nye vejledningsudkast 

til institutionsakkreditering med fokus på konsekvenserne for undervisnings-

evaluering på Aarhus Universitet.  

 

Peder redegjorde kort for den proces omkring institutionsakkreditering, der 

er skitseret. Det vigtige udgangspunkt er AU’s kvalitetspolitik og strategi, og 

hvordan dette omsættes i kvalitetssikringsarbejdet. Det er dermed institutio-

nen selv, der fastsætter niveauet for kvalitet. Peder gennemgik særligt kriteri-

um II: Kvalitetsledelse og organisering og kriterium IV om uddannelsernes 

niveau og indhold, hvor der bl.a. står, at der skal gennemføres løbende og re-

gelmæssige studenterevalueringer af uddannelse og undervisning, og at resul-

taterne finder systematisk anvendelse.  

 

Vejledningen er i øjeblikket i høring på institutionerne.  

 

3. Drøftelse af gruppens foreløbige overvejelser  

Det vedlagte notat blev drøftet, og at alle i gruppen hver især skriver kom-

mentarer ind dokumentet og melder tilbage til Hanne senest den 5. juni. Her-

efter vil et sammenskrevet dokument blive sendt ud senest den 6. juni kl. 18 

med henblik på drøftelse på møde den 7. juni.  

 

Derudover blev det besluttet, at Erik skriver et oplæg til implementerings-

overvejelser (pkt. 8), og Hanne og Berit skriver et oplæg til organisering af 

drift, ansvar og procedure (pkt. 4) ligeledes til næste møde.  

 

Gruppen drøftede endvidere, at det ville være hensigtsmæssigt at skrive et af-

snit om et eventuelt pilotprojekt om den alene formative evaluering. Lars 

spørges, om han vil bidrage med et forslag til et konkret pilotprojekt.  
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Møde den: 7. juni 2013 

Konferencecentret mødelokale 1.1 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Til stede: Berit Lassesen, Klaus Mors Kristensen, Ole Sonne, Erik Østergaard,  

Jonas Ostersen, Jonas Geil Pedersen, Lars Brian Krogh og Hanne Kargaard 

Thomsen (ref.) 

Fraværende: Hanne S. Birkmose, Eva Karring, Nina Bjerre og Ken Henriksen 

 

REFERAT 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra den 27. maj 

Referat godkendt. 

 

2. Drøftelse og justering af fremsendte statusnotat med særlig fokus 

på: 

a. Model for fælles mål for undervisningsevaluering på AU 

b. Procesplanen for gennemførelse og opfølgning på undervisningseva-

lueringer 

c. Pilotprojekt om formativ evaluering 

d. Implementeringsovervejelser 

 

3. Næste skridt 

a. Det blev aftalt, at den danske og internationale gruppe skal aflevere 

deres redegørelsesdel vedr. henholdsvis AU/øvrige danske universite-

ter RUC/SDU og Sydney/Lund senest fredag den 28. juni til 

Hanne. 

 

Redegørelsesdelen bør indeholde: 

i. En begrundelse for valg af de inkluderede universiteter 

ii. Skematisk opstilling af sammenligning 

iii. Opsamling med de vigtigste pointer på baggrund af skemaet 

iv. Også meget gerne noget prosa, som kan vedlægges som bilag  

 

b. Hanne og Berit sammenskriver rapporten endeligt umiddelbart efter 

sommerferien, hvorefter den sendes til en sidste kommentering i ar-

bejdsgruppen og videre til kommentering blandt centerlederne for de 

universitetspædagogiske enheder, som får et selvstændigt afsnit med 

som bilag til rapporten. Tidsplan for den sidste del af forløbet frem-

sendes efter det kommende båndmøde. 
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INSTITUTE FOR TEACHING AND LEARNING

You are here: ITL / Surveys / Australian Graduate Survey (AGS) & CEQ / Frequently asked questions

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE CEQ
 

1. Why does the ITL (re)analyze the CEQ data?
2. When are the CEQs filled in?
3. What CEQ data does the ITL report?
4. What is the difference between the CEQ and the SCEQ?
5. What are the CEQ Factor Scales?
6. How valid is the CEQ?
7. Who can I talk to about the Facutly's CEQ results?
8. How many graduate respond to the survey?
9. How are the CEQ Field of Study Categories assigned to Faculties?

1. Why does ITL (re)analyse the CEQ data?
The Course Experience Questionnaire gathers data on the teaching and learning experiences of graduates of
all Australian Universities. The national data set is analyzed and reported by a national body, The GCA by
institution and by field of study.

In addition to this national reporting system, The Institute for Teaching and Learning analyses and reports the
CEQ data from University of Sydney graduates provided by the GCA. The data reported on the GCA website is
based on field of study and discipline, rather than faculty. This is because students indicate their field of study
on the CEQ rather than course or faculty. Different 'fields of study' fall within different faculties at the various
Australian universities. As such the 'Field of Study' data reported on the GCA website does not always
translate directly to the University of Sydney faculties. In order to allow faculties to make sense of the
University's CEQ data the ITL analyses and reports the University's CEQ data using the Field of Study to
Faculty mappings provided by the University's Planning and Information Office.

The ITL provides this CEQ information for the university community to use as a basis for planning
improvements to teaching at a faculty level. The data reported on the ITL website is intended to support
faculties in researching and developing teaching and learning improvements, and is not used by the ITL for any
other purpose.

top

2. When are the CEQs filled in?
On the 31st October each year, the AGS (of which the CEQ is one of two components) is mailed to students
who completed the requirements for their course in Semester 1 of that year. Students who complete their
requirements at the end of Semester 2 after sent the AGS on 30th April the following year. The October and
April survey rounds together form the graduate population for any one year. Survey data collection is finalised
in September and the GCA publishes the results of the AGS in February the following year. The ITL reports
utilise the GCA data and are therefore usually published shortly after the GCA reports. This means that the
reports of graduating students' experiences are not usually available until at least a year after they finish their
courses.

For example, the 2010 AGS investigates the experiences of graduates from 2009 who are sent the survey in
October 2009 (Semester 1, 2009 graduates) and April 2010 (Semester 2, 2009 graduates). Data collection
continues until September 2010, after which data is collected and analysed by GCA, with results published in
February 2011. 
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3. What CEQ data does the ITL report?
In completing the survey, graduates are asked to indicate the extent to which they agree or disagree with each
of 13 propositions (25 until 2001) using a five-point scale where '1' represents strong disagreement and '5'
indicates strong agreement. The intervening points on the scale (2,3,4) do not have value anchors. The items
relate to three (five until 2001) aspects of students' experience of their courses.
Respondents are also asked to answer two questions in their own words: What were the best aspects of your
course? and What aspects of your course are most in need of improvement?

The ITL reports the University of Sydney results for the items and the CEQ factor scales: for the University as a
whole, and for each Faculty. Various report formats are available. The "Factor Scale Report" summarizes the
data for each factor scale. The data is reported as the proportion of students who agreed or disagreed, that
their experience of their course was educationally positive. There is now a considerable body of research which
links students' positive perceptions on these key factors, with more effective student approaches to learning,
and better quality student learning outcomes. The Item Report and the Detailed Report summarize the data for
each item, both as proportion of students who assigned each rating and the mean and standard deviation of
the responses.

The students' comments for the two open response items are typed by the ITL and provided to individual
faculties as a searchable access database file.

top

4. What is the difference between the CEQ and the SCEQ?
The CEQ is a national survey administered by independent body Graduate Careers Australia (GCA). It is a
survey of graduates of all Australian universities and higher education institutes. CEQ results are reported at
least a year after the graduates actually finish their courses.

The SCEQ - The Student Course Experience Questionnaire - is a survey of current University of Sydney
students. It uses the CEQ factor scale items plus some additional items drawn from CEQ survey research and
development work as well as items that are particularly relevant to The University of Sydney context. The
SCEQ was developed by the Institute for Teaching and Learning for use at The University of Sydney. The ITL
administers the SCEQ bi-annually, during odd-numbered years. (The SCEQ was administered annually
between 1999 and 2003).

 
 

top

5. What are the CEQ Factor Scales?
(Source: Ainley & Johnson (2000), The Course Experience Questionnaire 2000 Interim Report, ACER).

Up to 2001, the CEQ gathered data on students' perceptions of their course using 25 items, which aggregate
to five factors: 1) Good Teaching, 2) Clear Goals and Standards, 3) Appropriate Workload, 4) Appropriate
Assessment and 5) Generic Skills:

From 2002, the University of Sydney has gathered students' perceptions on Good Teaching, Generic Skills and
overall satisfaction. The SCEQ is used to survey students' perceptions on the five original CEQ scales, plus
the newly developed Learning Community Scale, developed in 2000 by the University of Melbourne Centre for
the Study of Higher Education.

Below are the items that make up the five original CEQ scales. Item numbers relate to those used in the CEQ
up to and including 2001. Numbers in brackets relate to the item numbers on the CEQ from 2002 onward.

1. The Good Teaching Scale (GTS) - six items
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3. (10.)

 

The teaching staff of this course motivated me to do my best work.

7. (1.) The staff put a lot of time into commenting on my work.

15. (27.) The staff made a real effort to understand difficulties I might be having with my work

17. (3.) The teaching staff normally gave me helpful feedback on how I was going.

18. (15.) My lecturers were extremely good at explaining things.

20. (16.) The teaching staff worked hard to make their subjects interesting.

The Good Teaching Scale is characterised by practices such as providing students with feedback on their
progress, explaining things, making the course interesting, motivating students, and understanding students'
problems. There is a body of research linking these practices to learning outcomes. High scores on the Good
Teaching Scale are associated with the perception that these practices are present. Lower scores reflect a
perception that these practices occur less frequently.

2. The Clear Goals and Standards Scale (CGS) - four items

 

1.

 

It was always easy to know the standard of work expected.

6. I usually had a clear idea of where I was going and what was expected of me in this course.

13.r It was often hard to discover what was expected of me in this course.

24. The staff made it clear right from the start what they expected from students.

(r= item scoring reversed to allow for negative phrasing)

Even though the establishment of clear goals and standards in a course could be considered part of good
teaching in a broader sense, it would be possible to utilise the practices encompassed by the Good Teaching
Scale but fail to establish clear goals for the course and clear expectations of the standard of work required
from students.

3. The Appropriate Assessment Scale (AAS) - three items

 

8.r

 

To do well in this course all you really needed was a good memory.

12.r The staff seemed more interested in testing what I had memorised than what I had
understood.

19.r Too many staff asked me questions just about facts.

(r= item scoring reversed to allow for negative phrasing)

This scale concentrates on one particular aspect of assessment and is not exhaustive in its measurement of
assessment approaches. It focuses on the extent to which assessment emphasized recall of factual
information rather than higher order thinking. Embedded in the Appropriate Assessment Scale is the
assumption that assessment which does not focus on factual recall concentrates instead on higher order
processes.

4. The Appropriate Workload Scale (AWS) - four items

 

4.r

 

The workload was too heavy.

14. I was generally given enough time to understand the things I had to learn.

21.r There was a lot of pressure on me to do well in this course.

23.r The sheer volume of work to be got through in this course meant it couldn't all be thoroughly
comprehended.

(r= item scoring reversed to allow for negative phrasing)

High scores on the Appropriate Work load Scale indicate reasonable workloads. These are graduates who
disagree with the proposition that The work load was too heavy and who agree that I was generally given
enough time to understand the things I had to learn. The evidence from research on student learning is that
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heavy workloads require students to adopt an approach to learning which emphasizes skimming across the
surface of topics, without being able to spend the time to truly engage and understand the material they are
meant to be learning.

5. The Generic Skills Scale (GSS) - six items

 

2. (23.)

 

The course developed my problem-solving skills.

5. (14.) The course sharpened my analytic skills.

9. (6.) The course helped me develop my ability to work as a team member.

10. (42.) As a result of my course, I feel confident about tackling unfamiliar problems.

11. (32.) The course improved my skills in written communication.

22. (43.) My course helped me to develop the ability to plan my own work.

The Generic Sk ills Scale is an attempt to take into account the extent to which university courses add to the
generic skills that their graduates might be expected to possess. Discipline-specific skills and knowledge are
often crucial to prospects for employment and further study. Nevertheless, the emphasis on generic skills
stems from the belief that knowledge quickly becomes obsolete, and generic skills that may have been
acquired in the learning process should endure and be applicable in a broader context. Skills typically
identified in this context include communication skills, the capacity to learn new skills and procedures, the
capacity to make decisions and solve problems, the ability to apply knowledge to the workplace, and the
capacity to work with minimum supervision.

There is one additional item, not used in analysis. Item 16: 'The assessment methods employed in this course
required an in-depth understanding of the course content', is a new item being piloted to replace an item which
did not load unambiguously on any single scale.

The Overall Satisfaction Item (OSI)

 25.  (49.)        Overall, I was satisfied with the quality of this course.

This single item asks graduates about their overall level of satisfaction with their degree course.

top

6. How valid is the CEQ?
The CEQ is based on over 20 years of international survey development and research. It is possibly the best
researched student survey tool in use in Australia. It continues to be refined through the development of
additional items and scales. Information on the survey's psychometric properties including reliability and
validity is available on the GCA website [http://www.graduatecareers.com.au/].

The CEQ has attracted critics over the years, however it has stood the test of time. Numerous research
studies have concluded that the factor scales and the survey items they derive from are valid across repeated
administrations to different cohorts.

top

7. Who can I talk to about the Faculty's CEQ results?
Faculty Associate Deans Learning and Teaching coordinate how their faculty responds to both CEQ and
SCEQ results. Your Faculty A/Dean L&T is the person to whom the CEQ Open Response Comments are
returned and with whom the ITL liaises to support the faculty in using data such as the CEQ results to support
and inform teaching improvement initiatives.

If you would like to get involved in your faculty's discussion of the results please contact your Faculty A/Dean
L&T [http://www.itl.usyd.edu.au/projects/associatedeans.cfm].

From 2000-2008 the ITL convened EQA working group to support faculties in making the best use of data from
surveys like the SCEQ. The Resources developed by the EQA working group along with notes from the
meetings of the working group are available on the EQA Working Group website and can provide ideas on how
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to respond to the SCEQ.

top

8. How many graduates respond to the survey?
Each year the AGS is mailed to over 11,000 University of Sydney graduates. The University of Sydney
consistently achieves a response rate of greater than 50%.

top

9. How are the CEQ Field of Study Categories assigned to
Faculties?
The data returned to the University by the GCA is based on field of study, rather than faculty. This is because
students indicate their field of study on the CEQ form and provide feedback based on this field of study not
their course or faculty. Different 'fields of study' fall within different faculties at the various Australian
universities. As such the 'Field of Study' data reported on the GCA website does not always translate directly
to the University of Sydney faculties. In order to allow faculties to make sense of the University's CEQ data,
the ITL analyses and reports the University's CEQ data using the Field of Study to Faculty Mapping provided
by the University's Planning and Information Office.

The mapping of a graduate's field of study to a University of Sydney faculty may be different to that suggested
by their enrolment. For example, if someone was enrolled in Arts, but indicated their field of study on the CEQ
form as Psychology, then they are included in the Science faculty, based on the Planning Support Office's
mapping. As another example, all Arts graduates who indicated their first major as Personnel Management or
Banking and Finance, are assigned to Business.

Table 1 [fos_mapping_table.cfm] shows how fields of study are allocated to Faculties by the Planning and
Information Office.

Some multidisciplinary courses and fields of study clearly represent the involvement of more than one
University of Sydney faculty. Table 1 also shows the way that the University of Sydney Planning and
Information Office field of study mapping is used to assign the CEQ responses, where more than one faculty is
involved. The data may be allocated to up to three faculties; for example, Medical Science as a field of study is
assigned to Science, Medicine, and Health Sciences.

Some other examples:

Responses from graduates who indicated Music as their field of study are counted both in Sydney College
of the Arts and Arts
Responses listing Horticulture as field of study are counted in both Agriculture and Rural Management (for
responses from years prior to 2005 in which these were two separate faculties).

If you would like to discuss the mapping conventions used by The University please contact the Planning and
Information Office  Strategic Planning Office [http://sydney.edu.au/strategic_planning/].

© 2013 Institute for Teaching & Learning. Last Updated: 03-Mar-2011.

Phone: +61 2 9351 3725 | Fax: +61 2 9351 4331

Level 3, Carslaw Building (F07), The University of Sydney NSW 2006
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PRIOR TO THE SCHEDULED DAY OF THE SURVEY - You should have been provided with:
•	 USE	questionnaires	for	your	faculty	(Do	not	photocopy	surveys	as	these	cannot	be	processed)
•	 Student	Guidelines	flow	chart
•	 One	white	student	confidentiality	seal	per	white	envelope
•	 Internal	yelliow	envelope	for	survey	return	(or	box	if	there	are	a	large	number	of	envelopes)
•	 Administration	guidelines	and	Unit	of	Study	Co-ordinator	flowchart	(see	overleaf)
•	 One	Blue	Unit	of	Study	Co-ordinator	seal
•	 White	envelope/s

ON THE DAY OF THE SURVEY - THE UOS CO-ORDINATOR FLOWCHART WILL ASSIST YOU WITH THE PROCESS (see overleaf)
1.	 Administer	the	questionnaire	at	the	beginning	of	the	class,	The	whole	process	should	take	less	than	15	minutes.	
2.	 Ask	for	a	student	representative	who	will	take	responsibility	for	collecting	the	survey	forms	and	pass	him/her	the	student	guidelines.
3.	 Write	the	unit	of	study	details	on	the	board	for	students	to	copy	and	distribute	the	forms.	

	Please	explain	the	following	points	to	the	students:
•	 That	you	are	asking	them	to	complete	a	questionnaire	about	their	teaching	and	learning	experiences	in	this	particular	unit	of	study.
•	 That	the	survey	is	voluntary	and	the	students’	responses	are	anonymous.	Remind	students	not	to	write	their	name	on	the	questionnaires.
•	 That	the	written	responses	students	include	on	the	questionnaires	can	be	very	helpful	to	staff	and	that	you	are	particularly	keen	for		 	
	 students	to	include	these	for	each	item.
•	 That	these	comments	will	be	returned	to	the	unit	of	study	coordinator	along	with	the	numerical	results	of	the	surveys	after	the	
	 examination	period.
•	 Remind	the	students	to	fill	in	the	name	of	the	unit,	the	unit	of	study	code,	and	the	name	of	their	degree,	in	the	spaces	on	the	top	of	
	 the	form.		
•	 Advise	that	you	will	be	leaving	the	class	while	the	survey	is	completed	and	that	the	student	representative	will	collect	their	forms	and	
	 place	the	surveys	in	the	return	envelope.		
•	 Advise	that	the	surveys	will	be	sealed	by	the	student	representative	and	the	White Student Confidentiality Seal	provided	will	be	
	 signed	by	the	student	and	placed	on	the	sealed	envelope.		
•	 Ask	if	there	are	any	questions	from	the	students.
•	 Advise	not	to	use	red	pen.

IMMEDIATELY AFTER THE CLASS - SEE FLOWCHART OVERLEAF

RETURNING THE SURVEY - Survey forms MUST be returned and received by the ITL by the end of the formal examination period 

•	 Any	questionnaires	not	received	by	the	ITL	by	the	end	of	the	formal	examination	period	may	not	be	processed	until	the	following	semester.
•	 The	ITL	will	normally	process	questionnaires	and	return	USE	electronic	reports	via	email	within	two	weeks	of	the	completion	of	the	formal	
	 exam	period	each	semester.	
•	 The	Unit	of	Study	Coordinator	receives	an	electronic	report	summarising	the	numerical	survey	data	at	the	end	of	the	examination	period.
•	 The	USE	hardcopy	questionnaire	forms	will	be	returned	when	final	examination	results	have	been	submitted	for	all	Units	of	Study.	Release		
	 dates	for	the	return	of	electronic	and	hard	copy	surveys	are	located	on	the	ITL	surveys	website.
•	 If	there	is	an	indication	that	the	procedure	described	above	has	not	been	followed,	and/or	that	the	white	seal	is	not	attached	or	signed,	
	 the	batch	in	question	will	be	held	by	ITL	for	investigation.	This	may	mean	you	will	not	receive	your	survey	report	and	surveys	will	not	be		
	 returned	to	you.	

Information	about	the	ITL	Unit	of	Study	Evaluation	system	is	available	on	the	website	at http://www.sydney.edu.au/itl/use/

This	questionnaire	is	designed	for	Unit	of	Study	Evaluation.	Data	from	this	questionnaire	provides	an	indication	of	the	quality	of	
teaching	in	units	of	study	and	more	importantly,	provides	valuable	feedback	to	assist	staff	in	planning	changes	to	improve	the	learning	
experiences	of	students	in	these	units	of	study.	The	University	is	committed	to	ensuring	the	quality	of	units	of	study	and	to	responding	
to	student	feedback

UNIT	OF	STUDY	EVALUATION	–	(USE)
GUIDELINES	FOR	ADMINISTERING USE QUESTIONNAIRES
Carslaw	Building	F07	NSW	2006	Australia		•		Tel:		+61	2	9351	3725		•		Fax:	+61	2	9351	4331		•		Email:	stufeed@itl.usyd.edu.au

RETURN	SURVEYS	TO	THE INSTITUTE FOR TEACHING AND LEARNING, CARSLAW BUILDING, F07

QUESTIONS? If	you	have	any	queries	regarding	the	survey	please	do	not	hesitate	to	contact	the	ITL	on	9351	3725
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INSTITUTE FOR 
TEACHING AND 
LEARNING

UNIT OF STUDY CO-ORDINATOR’S 
FLOWCHART FOR ADMINISTERING 
USE SURVEYS

1. Please read the guidelines on the reverse of 
this page 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Write the UOS code on the board and advise 
students of the points overleaf. 

3. Ask for a student representative to collect the 
surveys, sign and seal the envelope.  Give him/her 
a copy of the Student Flowchart 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Please leave the room for 15 minutes 

5. Student representative will collect surveys from 
students and place into white envelope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Student representative will seal the white envelope, 
attach the white seal and sign and enter their 
details on the seal. 

7. Collect the sealed white envelope/s from the Student 
Representative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Unit of Study Co-ordinator to place all white 
envelopes into yellow return envelope (or box if not 
enough room). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Fix the BLUE Unit of Study seal to the envelope or 
box and to send the yellow envelope with the Blue 
seal attached back to the ITL. IF YOU LOSE YOUR 
BLUE SEAL please DO NOT SEND. Ring ITL for a 
new blue seal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please note:
Surveys returned to the ITL for processing without 
appropriate documentation or where the administration 
guidelines have not been followed will be delayed in 
processing.  Surveys returned with no white seal will 
not be processed.
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Anvisningar för Rapporterande kursutvärderingar på 
LTH 
 
Detta dokument utgör anvisningar för hur det heltäckande systemet för rapporterande 
utvärdering av kurser inom LTH:s utbildningar är utformat. Anvisningarna ansluter 
till Policy för utvärdering av grundutbildning (Dnr LTH G219 1478/03) som 
fastställdes av SLTH 2003-09-16. 
 
Dessa anvisningar har funnits i olika versioner sedan hösten 2003, då LTH:s 
nuvarande kursutvärderingssystem började användas. Anvisningarna gäller tills vidare. 
 
Anvisningarna omfattar samtliga programkurser, förutom examensarbetskurser och 
Ingenjörsinriktad yrkesträningskurserna, inom LTH:s program om minst 180 hp.  
 
Policyn, dessa anvisningar, andra dokument, information, tidsschema som gäller för 
varje läsperiod samt arkiv med gamla slutrapporter finns på http://www.ceq.lth.se/ . 
 
Operativa mål 
Samtliga kurser enligt ovan utvärderas inom ramen för LTH:s gemensamma 
rapporterande kursutvärderingssystem. Endast hela avslutade kurser utvärderas. Det 
innebär bl. a att kursen Endimensionell analys enbart utvärderas i anslutning till den 
sista tentamen.  
 
Inför varje läsperiod tillhandahålls en lista på de kurser1 som är aktuella att utvärdera i 
slutet av perioden, och vilka förutsättningar som gäller för varje kurs. Dessutom 
bestäms exakta datum som gäller för kommande läsperiod. Dessa datum grundas på de 
ungefärliga tider som står i detta dokument samt varje läsperiods speciella 
förutsättningar. 
 
Vid LTH:s kansli finns samordnare som ansvarar för verksamheten. 
 
Övergripande strategi 
Utvärderingssystemet vid LTH syftar till att säkerställa ett gott lärande hos LTH:s 
studenter. Den rapporterande utvärderingen bygger på information som studenterna 
bidrar med genom enkäter, så att deras erfarenheter och idéer kan föras vidare, 
diskuteras och dokumenteras.  
 
Kursutvärdering kan ske på två sätt: 

1. Obligatoriska kurser samt kurser med 30 deltagare eller fler utvärderas med 
CEQ-enkäten och obligatoriska uppföljningsmöten 

2. Mindre kurser utvärderas med ett förenklat förfarande 

                                                      
1 Hämtad från aktuell läro- och timplan 

2008-10-28 

Utbildningsnämnder 
Programledare 
Kurslärare 
Studieråd 

1
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 2 
För obligatoriska och större kurser ligger data från CEQ-enkäten till grund för en 
arbetsrapport med ett omfattande analysmaterial, bl. a. studenternas fritextsvar. Denna 
arbetsrapport bearbetas och analyseras av studenter, lärare och programledning. Dessa 
producerar gemensamt en kursspecifik slutrapport. som omfattar basfakta, 
sammanfattande resultat samt kommentarer och förslag 
 
För de små kurserna används inte CEQ-enkäten, och därmed skapas inte heller någon 
arbetsrapport. Slutrapporten finns dock, och den innefattar samma saker som ovan, 
förutom de delar som kommer från CEQ-enkäten. Kursläraren ska använda sig av 
någon form av enkät, för att säkerställa att varje enskild student under kursens gång 
har haft möjlighet att lämna synpunkter på kursen. Enkäterna ska ligga till grund för 
kommentarerna kursläraren och studentrepresentanten skriver till slutrapporten. 
 
Slutrapporten är slutresultatet av kursutvärderingen och kan kallas för ett 
”kursbokslut”. Varje student som varit registrerad på en kurs får en direktlänk till 
slutrapporten skickad med e-post. Samtliga slutrapporter publiceras på LTH:s 
webbplats. 
 
Förberedande aktiviteter 
 
Verifiering/Inhämtning av kurslärare 
För att kunna nå ut med adekvat information till rätt personer måste samordnarna ha 
aktuella listor över kursansvariga. Samordnarna hämtar data om vem som är 
kursansvarig från kursplanerna2. Samordnarna skickar dessa uppgifter för verifiering av 
prefekterna (eller institutionsstudierektor eller institutionsadministratör) för att ha helt 
uppdaterade uppgifter om vem som är kurslärare på kursen. 
 
Upprättande av kurslista 
Innan läsperioden där utvärderingen ska ske har börjat, upprättas en lista över vilka 
kurser som är aktuella. Listan visar vilken kategori kursen tillhör. För de valfria 
kurserna där registreringar ännu inte är gjorda används antal anmälda till kursen för 
att göra valet om kursen har 30 eller fler studenter, eller färre än 30. Denna lista 
innehåller också information om vilken programledare som har samordningsansvar för 
de obligatoriska kurser som läses av flera program, samt vilken programledare och 
studieråd som har ett begränsat ansvar för de stora valfria kurserna. 
 
Aktiviteter för obligatoriska kurser och valfria kurser med 30 
eller fler studenter 
De aktiviteter som ska genomföras i varje omgång delas upp i: 

1. Val av webb- eller pappersenkäter 
2. Tillhandahållande av enkäter (om pappersenkät) 
3. Distribution, ifyllande och insamling av enkäter 
4. Förhandsgranskning av enkätsvar [studieråden] 
5. Kodning av enkätsvar (om pappersenkät) 
6. Generering av arbetsrapporten 
7. Analys av kursen/kursgenomförandet 
8. Skrivning av kommentarer 
9. Generering av slutrapport 
10. Publicering av slutrapporten (På webbsida, meddelas via e-post) 

 
                                                      
2 Som genereras från data i KA-systemet 
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 3 
Följande aktiviteter står i kronologisk ordning, och angivna tider är ungefärliga. 
Exakta tider för aktiviteterna varje läsperiod tillhandahålls på webbplatsen. 
 
Pappers- eller webbenkät 
CEQ-enkäten finns i både pappers- och webbvariant. För varje kurs är det valfritt om 
det är pappers- eller webbenkäter som används. Webbenkäter är valt som standard, 
men kursläraren (KL), studierådet (SR) eller programledaren (PL) kan begära att få 
pappersenkäter, förutsatt att det sker minst en vecka före tentamensperioden. KL, PL 
och SR bör vara överens om val av metod, men om de inte är det så bestämmer 
programledaren. 
 
Tillhandahållande av pappersenkäter 
Samordnaren ansvarar för att distribuera korrekt antal CEQ-enkäter för varje kurs till 
ansvarig kurslärare. Detta sker normalt i läsperiodens femte vecka. Om kursläraren 
behöver enkäterna tidigare, eller vill ha enkäter på engelska, få han/hon höra av sig till 
samordnaren i god tid. 
 
Distribuering, ifyllande och insamling av enkäten 
En hög svarsfrekvens är inte bara ett önskemål utan ska uppfattas som ett krav som 
ställs genom formuleringarna i Högskolelagen.  
 

Webbenkäter 
Om webbenkäter används skickas dessa ut i slutet av tentamensperioden, om 
inte annat datum begärts av kurslärare eller programledare. 
 
Pappersenkäter 
Det ankommer på den ansvarige programledaren att i samråd med den 
kursansvarige välja tillfälle för studenterna att fylla i pappersenkäter så att en 
svarsfrekvens på 80% uppnås. Procenttalet räknat på antalet 
förstagångsregistrerade på den aktuella kursomgången. 
 
Utvärdering av kurser som ges för flera program, t ex grundkurserna i 
matematik, har speciella komplikationer. Några orsaker är att utvärderingen 
både ska redovisas programvis och sammantaget, samt att studenterna blandas 
vid examinationen. För dessa kurser utser därför samordnaren en programledare 
som har samordningsansvaret för en viss kursomgång. 
 
Under första veckan efter tentamensperiodens slut ska pappersenkäter vara 
inlämnade till Infodisken i Studiecentrum (Hämtställe 8). Samordnaren 
distribuerar särskilda kuvert till kurslärarna för ändamålet. Överblivna, ej ifyllda 
enkäter, avskiljs före inlämningen och lämnas till pappersåtervinningen. 

 
Förhandsgranskning av enkätsvar 
I fritextsvaren kan det förekomma olämpliga kommentarer enskilda lärare som inte 
bör finnas med i arbetsrapporterna. Förhandsgranskning och eventuella ändringar 
(”censurering”) som görs är bara trovärdig om den görs av studenterna själva, genom 
studieråden. Studieråden ska gå igenom enkäterna för sina kurser och stryka eller 
omformulera eventuell olämplig text. Denna redigering ska vara avslutad under andra 
veckan. För de valfria kurserna med 30 eller fler studenter sköts denna genomgång av 
det studieråd vars programs programledare har samordningsansvar. 
Förhandsgranskningen sker på webbplatsen för webbenkäter och i Infodisken i 
Studiecentrum för pappersenkäter. 
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Kodning av enkätsvar (endast pappersenkäter) 
Samordnaren arrangerar kodning av enkäterna, och utfärdar instruktioner för hur 
detta ska gå till. Den ska vara avslutad i tredje veckan efter tentamensperiodens slut. 
 
Generering av arbetsrapport 
Samordnaren skapar arbetsrapporterna och skickar ut dem med e-post till den 
kursansvarige läraren samt till berörda programledare och studieråd, senast måndagen i 
fjärde veckan efter tentamensperioden. På de stora valfria kurserna där 
studentrepresentant utses genom kurslärarens initiativ, är det kurslärarens ansvar att 
skicka vidare arbetsrapporten till studentrepresentanten. 
 
Generering av slutrapport – möten, analys och kommentarer 
Till 4:e veckan efter tentamensperioden ska programledaren kalla till ett 
uppföljningsmöte då kursen diskuteras med utgångspunkt i bl.a. arbetsrapporten. För 
programgemensamma kurser ska den ansvarige programledaren samordna dessa möten 
så att belastningen på den berörda institutionen blir rimlig. Mötena måste planeras in i 
god tid. För de valfria kurserna med 30 studenter eller fler är det istället kursläraren 
som kallar till mötet. Primärt ska detta mötet vara mellan kurslärare och 
studentrepresentant, men programledare och studieråd ska alltid bli kallade, och de 
kan välja att deltaga ifall de önskar. 
 
Slutrapporten skapas genom att studieråd/studentrepresentant, lärare och 
programledare skriver in sina kommentarer och förslag på webbplatsen. Kursläraren 
hämtar själv sitt lösenord som skickas till den e-postadress som prefekten verifierat som 
gående till kursansvarig lärare. Samordnaren skapar slutrapporten efter utsatt 
slutdatum för kommentarskrivning. Då ska samtliga parter ha skrivit in sina bidrag, 
och resultat (registrerade, examinerade etc.) lagts in i Ladok. Detta fordrar att 
institutionerna rapporterar resultat inom föreskriven tid. 
 
Slutrapporten ska vara helt klar i 6:e veckan efter tentamensperioden. 
 
Publicering av slutrapporten 
Slutrapporterna publiceras på webbplatsen senast måndagen 7:e veckan efter 
tentamensperioden. Alla studenter registrerade på kursen samt lärare, programledare 
och prefekt uppmärksammas via e-post på att utvärderingarna är klara med en 
direktlänk till ”sin” utvärdering. 
 
Obligatoriska kurser 
På de obligatoriska kurserna är det hela tiden programledaren, kursläraren och 
studierådet som är de så kallade aktörerna. Vid kurser som läses av flera program 
samordnar den samordnande programledaren mötestider för samtliga program.  
 
För de kurser där flera program har kursen som obligatorisk, kommer det att skapas en 
arbets- och slutrapport för samtliga program samt en arbets- och slutrapport för varje 
program där kursen är obligatorisk. I de uppdelade programrapporterna tas endast 
data från aktuellt programs studenter med. Kursläraren/na kan välja att skriva 
kommentarer för hela kursgruppen och/eller uppdelat på program. 
 
Ifall inte programledaren, kursläraren och studierådet skriver sina kommentarer före 
utsatt sluttid för kommentarskrivande, kommer det att stå i slutrapporten att 
”Kommentarer har ej kommit in före utsatt tid”. 
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Valfria kurser med 30 eller fler studenter 
På de valfria kurserna med 30 eller fler studenter gäller att utsett samordnande 
studieråd har ansvar för granskningen av fritextsvaren. Därefter är det framför allt 
kurslärarens ansvar att följa resten av kedjan fram till slutrapport. 
 
Studentrepresentant utses i första hand av studierådet, men om detta inte sker så ska 
kursläraren tillfråga studentgruppen om någon av dessa vill vara kursrepresentant på 
kursen (detta kallas för extern kursrepresentant). 
 
Arbetsrapporter skickas till programledare, studieråd och kurslärare (som skickar vidare 
rapporten ifall det är en extern kursrepresentant). Programledare och studieråd kan 
vara med på möten och skriva kommentarer om de vill. Kursläraren ska anmäla tider 
för möten till programledare och studieråd, men behöver inte samordna tiderna i 
förväg. 
 
I första hand skriver kursrepresentanten in kommentarer till slutrapporten. Om 
studierådet väljer att skriva in kommentarer gäller dessa i stället för 
kursrepresentantens. 
 
Kompletterande enkäter vid användning av CEQ-enkäten på papper 
Ibland finns det önskemål om att komplettera CEQ-enkäten med fler kursspecifika 
frågor och därför kan nämnder, institutioner och studieråd ska kunna lägga till frågor 
till CEQ-enkäten. Detta är tillåtet under följande förutsättningar: 

1. Tilläggsfrågor får distribueras samtidigt som CEQ-enkäterna men får inte 
häftas samman med dessa 

2. Det finns inget centralt stöd för sammanställning av svaren på tilläggsfrågorna 
 
Tilläggsfrågor/-enkäter får inte medföra att svarsfrekvensen på CEQ-enkäterna 
sjunker. 
 
Aktiviteter för valfria kurser med färre än 30 studenter 
 
Enligt upphovsmännen bör CEQ inte användas fullt ut för färre än 20 enkätsvar. 
LTH har valt att dra gränsen vid knappt 30 anmälda alt. registrerade studenter, och 
detta bestäms i början av varje läsperiod för varje kurs. Högskoleförordningen gör 
dock ingen skillnad på stora och små kurser. Samma omsorg måste läggas på 
utvärdering av mindre, valfria kurser som stora obligatoriska. I enlighet med LU:s 
”studenternas rättighetslista” ska samtliga studenter få möjlighet att anonymt fylla i 
sina erfarenheter på en enkät, någon gång under kursens gång.  
 
De aktiviteter som ska genomföras i varje omgång delas upp i: 

1. Kursläraren delar ut någon enkät under kursens gång 
2. Kurslärare och studentrepresentant går igenom svaren 
3. Generering av slutrapport - analys och kommentarer samt resultat, bl a ur 

LADOK 
4. Publicering av slutrapporten (på webbsida, meddelas via e-post) 

 
Följande aktiviteter står i kronologisk ordning. Exakta tider för aktiviteterna varje 
läsperiod tillhandahålls av samordnaren via webben. Kurslärarna meddelas via e-post i 
början av aktuell läsperiod. Genom att svara på detta brev kan de begära att få CEQ-
enkäter till kursen. 
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Studentrepresentant 
I första hand är det studieråden som ska utse en studentrepresentant på kursen. Har 
detta inte skett vid kursstart, är det kurslärarens ansvar att försöka få den samlade 
studentgruppen på kursen att utse en studentrepresentant, som ska vara aktiv inom 
utvärderandet och till slut skriva kommentarer till slutrapporterna. Om 
studentrepresentanten ej utses av studierådet kallas han/hon för ”extern 
studentrepresentant”. Samordnaren tillhandahåller informationsmaterial till 
studentrepresentanten, bl a en specialutformad webbsida. Kursläraren ska skicka 
länken till sidan till studentrepresentanten. 
 
Enkät 
Någon gång under kursens gång, gärna i slutet av kursen, ska kursläraren dela ut en 
enkät till samtliga studenter. Enkäten utformar kursläraren själv, men CEQ-gruppen 
tillhandahåller några exempel på enkla enkäter som kan användas. Kursläraren och 
studentrepresentanten står själva för all sammanställning av den enkäten, som inte 
behöver ske skriftligt. 
 
Skapande av slutrapport – analys och kommentarer 
Slutrapporter för de valfria kurserna med färre än 30 studenter utformas på nästan 
samma sätt som för de andra kategorierna, förutom att CEQ-data inte är med. Basdata 
om kursen, Ladok-data och kommentarer från kurslärare och studentrepresentant är 
med. 
 
På webbsidan för kommentarskrivandet finns viss hjälp med tips om vad man kan/bör 
skriva för kommentarer. Innan kurslärare och studentrepresentant skriver sina 
kommentarer rekommenderas det att de har ett gemensamt möte där de diskuterar 
igenom kursen.  
 
Slutrapporten ska vara helt klar i 6:e veckan efter tentamensperioden. Exakt datum 
bestäms läsperiodvis och finns på webbplatsen. 
 
Publicering av slutrapporten 
Slutrapporterna publiceras senast måndagen 7:e veckan efter tentamensperioden på 
webbplatsen. Alla studenter registrerade på kursen samt lärare, programledare och 
prefekt uppmärksammas via e-post på att utvärderingarna är klara med en direktlänk 
till ”sin” utvärdering. 
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Bilaga: Sammanställning över de olika utvärderingssätten 
 
 Obligatoriska 

kurser 
Stora valfria 
kurser 

Små valfria 
kurser 

Vilka kurser Obligatoriska kurser Valfria kurser med 
30 eller fler 
registrerade eller 
anmälda studenter 

Valfria kurser med 
färre än 30 
registrerade eller 
anmälda studenter 

CEQ-enkät Ja, papper eller webb Nej3 
Enkätmetod som 
är standard 

Webb 
(Pappersenkät fås på begäran) 

 

Annan enkät som 
KL tar fram 

KL kan komplettera med annan enkät om 
så önskas.  

Ja, CEQ-gruppen 
har exempel på 
enkäter 

Varje student ska 
ha haft möjlighet 
att uttrycka sina 
åsikter på en enkät 

Ja, CEQ-enkäten 
(papper eller webb) 

Ja, någon form av 
enkät 

Arbetsrapport Ja Nej 
Rapporterna delas 
upp på program 
(förutom en för 
samtliga studenter) 

Ja, för varje program 
där kursen är 
obligatorisk 

Nej 

Vem skriver 
kommentarer4 

Kursansvarig lärare 
(KL), studieråd (SR), 
programledare (PL) 

Kursansvarig lärare, studentrepresentant 
(som i första hand utses av studierådet, 
och i andra hand tar kursläraren initiativ 
till att detta väljs gemensamt av 
studenterna på kursen) 

Kommentarer på 
slutrapporterna 

En kommentarruta per aktör (plus, om 
pappersenkäter, tilläggsfråga om när 
enkäterna fylldes i till KL och PL) 

En kommentar-
ruta per aktör 
(plus frågan om 
när enkäterna 
fylldes i till KL). 

Slutrapport Ja. Basdata, CEQ-skalor och kommentarer Ja. Basdata och 
kommentarer. 

 
 

                                                      
3 Om kursläraren eller programledaren önskar kan CEQ-enkäter beställas av samordnaren. 
4 Programledare och studieråd kan alltid välja att delta i mötena och skriva kommentarer, men 
det är inte obligatoriskt för dem på de valfria kurserna 
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This form is an instrument for goal directed quality improvement of all courses and programmes at LTH.  
LTH guarantees that your personal integrity is protected. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Please answer all questions by marking the alternative that 
best corresponds with your opinion. Please use a pen. 

1 It was easy to know the standard of work expected 
2 The course has developed my problem-solving skills 
3 The teaching has motivated me to do my best 
4 The workload has been much too heavy 
5 The course has sharpened my analytic skills 
6 I usually had a clear idea of where I was going and what was expected 

of me in this course 
7 During the course I have received many valuable comments on my 

achievements 
8 To do well in this course all you really needed was a good memory 

 
9 The course helped me develop my ability to work in a group 
10 The course has made me feel more confident about tackling new and 

unfamiliar problems 
11 The course has improved my skills in written communication 
12 The teachers seemed more interested in testing what I had memorised 

than what I had understood 
13 It was often hard to discover what was expected of me in this course 

 
14 I was generally given enough time to understand the things I had to 

learn 
15 The teachers made a real effort to understand the problems and 

difficulties one might be having in this course 
16 The assessment methods employed in this course required an in-depth 

understanding of the course content 
17 The course seems important for my education 
18 The teaching staff normally gave me helpful feedback on the progress 

of my work 
19 My lecturers were extremely good at explaining things 
20 Too much of the assessment was just about facts 
21 The teachers on the course worked hard to make the subject 

interesting 
22 There was a lot of pressure on me as a student in this course 
23 The course has helped me to develop the ability to plan my work 
24 The sheer volume of work in this course made it impossible to 

comprehend everything thoroughly 
25 The teachers made it clear right from the start what they expected 

from the students 
26 Overall, I am satisfied with this course 

 

            PLEASE TURN OVER!

Programme:   Lund    A    B    BI    C    D    E    F    I    ID 
 L   M   M-TD   N    Pi   RH   V   W   TM-ekonom   Nat.fak. 

Helsingborg    Bygg-ark    Bygg-järnväg    Bygg-trafik    Industriellt byggande    
 Data    Elektro    Programvaru    Multimedia    Kemi    Bio 

     Separate course 
  Masters programmes    System-on-Chip 
 Bio- and Food technology    Water Resources

Fully 
disagree 

Fully 
agree 

Course evaluation form TES000Test course

+ 

To what extent have you participated in the various course activities?
 0%  20%  40%  60%  80%  100% 

Sex: 
 Female 
 Male 

Year of birth 

19______ 

Year of start of study: 
 ≤98    99    00 
 01    02    03 
 04    05    06 

Studio (A-programme only)   X   Y   Z
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What do you think was the best thing about this course?  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

What do you think is most in need of improvement?  ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Evalueringsgruppens anbefaling om udviklingsrettet og deltagerstyret evaluering - 

piloptprojekt 

Evalueringsgruppens anbefaling af en central spørgeskemamodel tilgodeser i fuldt omfang kvalitetssikring 

og giver mulighed for en vis udvikling ovenfra og ned. Vi mener imidlertid, at der er behov for et 

supplement i form en decideret viklingsrettet (formativ) komponent drevet af de direkte deltagere i 

undervisningen, hhv. underviseren og de studerende. Vi forestiller os, at en sådan formativ evaluering 

foretages undervejs i forløbet, med mulighed for at kvalificere undervisningen, læringen og/eller de 

studerende tilgang til studiet fremadrettet. Underviseren fastlægger i samspil med de studerende hvad og 

hvordan der evalueres. Derved sikres både deltager-engagement, og at den indsamlede viden opleves som 

relevant og brugbar i den konkrete kontekst. Formative evalueringsdata tænkes samtidig brugt som afsæt 

for udviklingsrettede dialoger, med de studerende, mellem undervisere og/eller mellem studerende. 

Evalueringsgruppen er vidende om, at der allerede foregår deltagerstyret, formativ evaluering mange 

steder på AU. For mange undervisere vil en sådan evalueringstype således hverken være ny eller 

udfordrende. Da den formative evalueringskomponent imidlertid helt og aldeles bæres af undervisere (og 

studerende), er det kritisk, at alle ser det meningsfulde i foretagendet og føler, at de magter det. Derfor 

spiller vi i første omgang ud med en udviklingsproces henimod en bæredygtig formativ evaluering på AU. 

Udviklingsprocessen skal dels samle en bred erfaringsbund og forskningsmæssig dokumentation for 

værdien af formativ evaluering, samt introducere ideen om formativ evaluering som motor for 

undervisningsudvikling til diverse miljøer på AU. 

Udviklingsprocessen, som gennemføres over 2 år, tænkes at have følgende elementer og struktur: 

o Nedsættelse af styregruppe for pilot-projektet 

o Ressource-allokering til gennemførelse, herunder forskningsdokumenation (Didaktiske 

centre, evt. intern/ekstern finansiering….) 

o Rekrutterings-/Orienteringsmøde for hhv. undervisere og studerende  

Der satses på at indrullere frivillige undervisere og evt. deltagere i adjunktpædagogikum i 

pilotprojektet. Ambitionen er, at der i hvert fald kan nedsættes én pilotgruppe a 15-20 

undervisere på hvert fakultet. 

o Inspirationskatalog med ideer til formativ evaluering (både med 

underviser/undervisningsfokus og studenter/lærings-/studietilgangsfokus.  

o Kursusbaseret støtte til interesserede undervisere (med vekselvirkning mellem teoretiske 

inputs og praktisk afprøvning)  

o Erfaringsdeling: Publikation og/eller P2P-platform som fastholder, anerkender og spreder 

ideer og erfaringer fra projektet. 

o Følgeforskning, som undersøger arten og virkningerne af formativ evaluering i 

pilotprojektet 

o Afklaringer mhp næste skridt i udrulningen, herunder også en mere vidtgående 

indplacering og explicitering af formativ evaluering ift. AU’s kvalitetspolitik. Det vil også 

være relevant at forholde sig til koblingen mellem deltagerstyret formativ evaluering og 

den øvrige struktur (fx inddragelse af formativ evaluering i MUS, i undervisningsporteføljer 
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m.m.). Yderligere bør man tage stilling, hvorledes underviserne vedvarende sikres adgang 

til erfaringer og support ift. formativ evaluering.  

o Agenda-setting: Opsamlingsmøder for alle undervisere, hvor dokumentation fra 

pilotprojektet fremlægges og forhåbentlig begrunder at man går FULL SCALE i næste skridt.  
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Arbejdsgruppens undersøgelse af  

Undervisningsevalueringspraksis på øvrige danske universiteter 

1. Undervisningsevaluering på Roskilde Universitet (RUC) 

På Roskilde Universitet (RUC) ses undervisningsevaluering som et værktøj til dialog om 

undervisningen med henblik på løbende at udvikle den i et fællesskab mellem underviser og 

studerende. Kvalitetssikringssystemet er således baseret på fælles ansvar for kvalitetsudvikling 

frem for på kontrol. Formålet er at skabe vækst og mere kvalitet i respekt for fagligheder og 

forskelligheder.  

 

RUC’s kvalitetssystem baserer sig på følgende hovedprincipper:  

1. Sikring og udvikling af kvalitet sker i første omgang i kraft af den faglighed, der er basis 

for arbejdet blandt fagligt kompetente forskere, undervisere og ansatte med 

administrative opgaver. 

2. Kvalitetssystemet baserer sig på et evalueringssyn, der er grundlæggende dialogisk 

forankret. Dialogen initieres af kerneaktørerne i uddannelserne, nemlig 

undervisere/vejledere og studerende. 

3. Ansvaret for de enkelte dele af kvalitetssikringen placeres præcist i de forskellige dele 

af organisationen, så ansvarsfordelingen i forhold til de forskellige opgaver altid er 

tydelig. Se mere om ansvar og roller i politikken for uddannelseskvalitet herunder 

 

For at dette kan realiseres, er der en indbygget fleksibilitet i kvalitetssikringssystemet, der 

samtidig med det stiller en række minimumskrav muliggør, at de enkelte uddannelser kan 

tilvælge og tilpasse en række metodiske tilgange til kvalitet, som passer til netop deres 

udgangspunkt. Dette kan de gøre på baggrund af et katalog over evalueringsmetoder, der 

ligger til inspiration på hjemmesiden
1
.  

                                                

1

 Katalog over evalueringsmetoder: https://intra.ruc.dk/administration/a-aa/uddannelse-og-

internationalisering-ui/uddannelseskvalitet/uddannelseskvalitetssystem/evaluering/evalueringsmetoder-

Bilag 8

62 af 164

https://intra.ruc.dk/administration/a-aa/uddannelse-og-internationalisering-ui/uddannelseskvalitet/uddannelseskvalitetssystem/evaluering/evalueringsmetoder-katalog/
https://intra.ruc.dk/administration/a-aa/uddannelse-og-internationalisering-ui/uddannelseskvalitet/uddannelseskvalitetssystem/evaluering/evalueringsmetoder-katalog/


                                   

 

 

 

 

Ud over undervisernes løbende rapportering til studieleder og studienævn udarbejder 

studielederen én gang årligt en studielederrapport for den enkelte uddannelse. Rapporten 

drøftes i studienævnet/styregruppen, og danner grundlag for en samtale mellem institutleder 

og studie- eller uddannelsesleder/studienævn. Ud over nøgletal skal rapporten indeholde 

forslag til opfølgning på eventuelle problemer på uddannelsen og eventuelle andre forslag til 

videreudvikling af uddannelsen. Desuden skal rapporten indeholde en beskrivelse af den 

opfølgning, der har fundet sted i forhold til problemer, som er blevet beskrevet i tidligere 

rapporter.  I dag er studielederne positive over for studielederrapporten, da den ses som et 

godt udgangspunkt for drøftelse med institutlederen.  

 

RUC arbejder derudover med at formidle evalueringsform og opfølgning på 

undervisningsevalueringerne til de studerende blandt andet i form af en webside, der kort 

præsenterer de studerende for deres muligheder for at opnå indflydelse på deres 

undervisningsmiljø. Her præsenteres blandt andet ”Indspilsordningen”, hvis hensigt er, 

sideløbende med undervisningsevalueringen, at sikre at studerende, der vil pege på særlige 

problemer eller som har gode ideer, kan nå til de relevante organer med deres henvendelse. 

 

2. Undervisningsevaluering på Syddansk Universitet (SDU) 

På Syddansk Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet har man, i forlængelse af SDUs 

overordnede kvalitetspolitik, nytænkt fakultetets undervisningsevaluering. Centralt for arbejdet 

med den nye undervisningsevaluering er to hovedprincipper: (1) Undervisningsevaluering skal 

være kvalitetsfremmende og ikke et afkoblet tilbagevendende ritual. Med andre ord skal 

undervisningsevalueringen ikke kun være en måde at dokumentere målopfyldelse af 

kvalitetspolitikken, men en metode til kontinuerligt at forbedre undervisningen. (2) Studerende 

skal 

i højere grad evaluere hvorvidt undervisningen gør dem i stand til at opfylde fagets 

                                                                                                                                                                 

katalog/  
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målsætninger, end en vurdering af undervisningens og undervisers faglighed. 

 

Undervisningsevalueringen skal bygge på fælles principper på tværs af det 

Samfundsvidenskabelige Fakultets institutter, centre og uddannelser. Undervisningsevaluering 

skal foregå digital og være central organiseret på fakultetsniveau. Den digitale 

undervisningsmodel er et tilbud, hvorfor andre metoder til undervisningsevaluering naturligvis 

også tilskyndes (fx mundtlig evaluering i plenum eller fokusgrupper). Ønsket med den nye 

digitale undervisningsevaluering er, at den studerende skal være i centrum og at modellen 

skal udgøre et anvendeligt analyseredskab til fremadrettede forbedringer af undervisningen. 

På nuværende tidspunkt forløber den digitale undervisningsevaluering som et pilotprojekt på 

det Samfundsvidenskabelige Fakultet. 

 

Den digitale undervisningsevaluering er organiseret således at: fakultets-, studienævns- og 

underviserniveau kan stille specifikke spørgsmål i undervisningsevalueringen af de enkelte 

kurser. Fakultetet kan stille: (1) specifikke kvantitative spørgsmål og (2) krav til emner der skal 

dækkes af studienævnene i deres evalueringsstrategi. Det enkelte studienævn kan stille: (1) 

specifikke kvantitative og kvalitative spørgsmål til de enkelte kurser og seminarer og (2) krav til 

emner der skal dækkes i evalueringen af de enkelte kurser og seminarer. Det anbefales at det 

studienævnene formulerer og udarbejder en konkret evalueringsstrategi, omhandlende hvilke 

kurser og seminarer der skal evalueres på hvilke tidspunkter. Endvidere er det meningen at 

den enkelte underviser skal, når forsøget med digital undervisningsevaluering udbygges, have 

muligheden for at stille specifikke kvalitative og kvantitative spørgsmål til egne studerende. 

 

Spørgsmålene fra fakultets-, studienævns- og underviserniveau lagres i en digital 

spørgsmålsbank, der kan udgøre inspiration og udgangspunkt for fremtidig 

undervisningsevaluering. Spørgsmålsbanken kvalitetssikres to gange årligt af SDUs 

Samfundsvidenskabens Undervisningspædagogiske Enhed. På nuværende tidspunkt 

udbydes og gennemføres den digitale undervisningsevaluering, ved tilkøb af programmet 
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SurveyXact (Rambøll Management). Forløbet for undervisningsevaluering er som følger: 

 

1. Spørgsmål formuleres på fakultets-, studienævns- og underviserniveau. 

2. På baggrund af de stillede spørgsmål udfærdiges et samlet 

undervisningsevalueringsspørgeskema i SurveyXact..  

3. Derefter gennemføres den digitale undervisningsevaluering blandt de studerende via 

SurveyXact. 

4. De tre niveauer får efterfølgende besvarelserne på deres respektive spørgsmål tilsendt 

fra SurveyXact og evaluerer efterfølgende selvstændigt resultatetterne af 

undervisningsevalueringen.  

5. Studienævn modtager en kommenteret udgaver af de specifikke kursusevalueringer 

fra underviseren, for derved fortsat at kunne sikre og udvikle kvaliteten af 

undervisningen. 

 

Erfaringer: Erfaringen og holdningen til modellen med digital undervisningsevaluering, er 

kendetegnet af generel tilfredshed blandt det samfundsvidenskabelige fakultets dekanat, 

studieledere såvel som studerende. Specielt modellens mulighed for at undervisere 

selvstændigt kan formulere spørgsmål til evaluering af kurserne modtages positivt blandt de 

studerende. Underviserne har blandede holdninger til modellen, men det forventes at 

muligheden for at kunne stille selvstændige spørgsmål til de studerende ligeledes vil blive 

modtaget positivt.  

 

Afhængig af den nuværende arbejdsbyrde den enkelte studieadministrative enhed har med 

undervisningsevaluering, er holdningerne til et centraliseret og digitalt 

undervisningsevalueringssystem blandet. SDUs erfaring er, at de steder hvor systemet kører 

som pilotprojekt er holdningen positiv blandt det administrative personale.  

 

SDUs Samfundsvidenskabens Undervisningspædagogiske Enhed, ser et stort potentiale i at 
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kunne følge pædagogiske udviklingstiltag i undervisningen ud fra et brugerperspektiv. 

Tilbagemeldingen er generel positiv, men på samme tid anerkendes det at 

holdningsændringer tager tid. Man er derfor opmærksom på, at der ligeledes ligger en 

omfattende kommunikationsopgave i forlængelse af den videre implementering af den nye 

digitale model på SDU. Et forsigtigt estimat fra SDU peger på den centrale 

undervisningsevaluering beløber sig til 1-1½ årsværk, foruden de finansielle udgifter der er 

forbundet med indkøb af tilstrækkelig teknologi og software. 

 

3.Undervisningsevaluering på Aalborg Universitet (AAU) 

På Aalborg Universitet (AAU) er der udarbejdet en procedure for uddannelses- og 

undervisningsevalueringer
2
. Heri beskrives generelle retningslinjer for evalueringerne, formål 

og krav til evalueringerne samt opfølgning i form af strategi og handlingsplan. Formålet med 

evalueringerne er primært at kvalitetsforbedre undervisningen og herigennem også 

uddannelserne som helhed. Det centrale i evalueringerne er at evaluere, hvor vidt 

undervisningen – fagligt, pædagogisk-didaktisk og gennem den praktiske tilrettelæggelse af 

undervisningen – bidrager til at opfylde de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen. 

 

Det stilles krav om, at evalueringerne er systematiske og sammenlignelige. Evalueringerne 

skal desuden være skriftlige således at det er muligt at kvantificere svar og sammenligne med 

evalueringer fra tidligere år og sammenligne evalueringer af kurser/undervisning indenfor 

samme uddannelse. Der stilles ikke krav til, at evalueringerne foretages elektronisk, men dette 

anbefales, da det gør det nemmere at sammenligne data over tid og på tværs af 

undervisningsmoduler samt at offentliggøre evalueringerne. Det er også dette billede man 

mødes af, når man gennemgår de forskellige uddannelsers offentliggjorte 

undervisningsevalueringer. Disse bærer tydeligt præg af, at langt de fleste uddannelser har 

taget muligheden for at benytte SurveyXact til sig. Det er et mål, at undervisningsevalueringer 

                                                

2 Se: http://www.kvalitetssikring.aau.dk/digitalAssets/11/11078_procedure_for_uddannelses-_og_undervisningsevalueringer.pdf
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aldrig må have en svarprocent under 60 %, og gerne skal nå op på mellem 75-80 %. Dette er 

dog noget AAU stadigvæk har udfordringer med at leve op til. 

 

Der er udviklet et fælles undervisningsevalueringsskema, som kan bruges på tværs af de 

forskellige uddannelser. Dette har de forskellige uddannelser efterfølgende i større eller 

mindre grad tilpasset. Der er dog et ønske om at dette skema gøres kortere, da det i sin 

nuværende form (samt de forskellige uddannelsestilpasninger) er en formodning om, at 

længden kan indvirke negativt på svarprocenten. 

 

Efter kontakt med en af AAU’s kvalitetskonsulenter står det klart at de ligesom Aarhus 

Universitet er i gang med en proces, der skal imødekomme de krav som stilles i forbindelse 

med den kommende lov om institutionsakkreditering.  

 

Gode erfaringer fra AAU tilgang til undervisningsevaluering: 

 

1. Anvendelsen af SurveyXact er ressourcebesparende og giver mulighed for 

sammenligning af resultater over tid og på tværs af uddannelser. Der skal dog være 

opmærksomhed på tendens til lave svarprocenter ved elektroniske evalueringer. 

2. Vigtigheden af at spørgeskemaer ikke bliver for lange. 

3. Overskuelig præsentation af Samtlige undervisningsevalueringer i form af links-samling 

på fælles hjemmeside for Undervisningsevalueringer. 

 

4.Undervisningsevaluering på Københavns Universitet (KU) 

På KU er beskrevet en ”Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af 

evalueringsrapporter” af 31. marts 2009, hvor formålet er systematisk, målrettet og effektiv 

undervisningsevaluering med størst mulig effekt på undervisningskvaliteten. Desuden er 

baggrunden beskrevet i lovkrav; jf. Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne og 

Lov om behandling af personoplysninger. Desuden er for at forbedre undervisning, at sikre 
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gode vilkår for læring og gennemførelse og at evalueringsprocessen skal øge undervisernes 

engagement i undervisningsudvikling samt sprede gode erfaringer. Kravene til 

evalueringsprocessen på KU er, at den skal være overkommelig for de involverede aktører og 

at evalueringsdata skal være anvendelige. Minimumskravene til undervisningsevaluering er, at 

den skal være systematisk tilbagevendende, at fagelementer skal evalueres mindst hver 

anden gang de udbydes, at fagelementer skal evalueres første gang de udbydes osv. 

 

Fastlæggelse af evalueringsprocedurer på de enkelte fakulteter sker vha. en tjekliste, hvor 

fakultetet selv skal tage stilling til og beskrive valg af evalueringsformer og opfølgning på 

evalueringen samt hvor ansvaret for de forskellige opgaver ligger. Således indeholder KU’s 

evalueringspraksis ikke en centralt styret systematisk proces. Ansvaret for evalueringen ligger 

på fakultetsniveau, men de primære aktører i evalueringen er institutleder, viceinstitutleder for 

undervisning sammen med undervisningsudvalg, studienævn og studieleder. Der 

offentliggøres en kvalitativ, beskrivende sammenfatning af kursusevalueringer (en såkaldt 

evalueringsrapport). Evalueringsrapporterne offentliggøres som minimum en gang årligt. 

 

Arbejdsgruppen fandt tidligt, at KU’s procedurebeskrivelse med minimumskrav og 

metodefrihed ikke matchede den retning, som gruppens arbejde var på vej i og vi er derfor 

ikke gået i dybden med 

de konkrete eksempler på undervisningsevaluering på KU. 

 

5. Undervisningsevaluering på Copenhagen Business School (CBS) 

På CBS’ hjemmeside kan det læses, at undervisningsevalueringen indgår som et led i 

kvalitetssikringen, og derfor bliver de studerendes oplevelse af undervisningen kontinuerlig og 

systematisk undersøgt. Den systematiske undervisningsevaluering på CBS er hovedsageligt 

vokset frem i 1990’erne, hvor det i vedtagne retningslinjer blev præciseret, at ”hvert enkelt 

undervisningsforløb (f.eks. en forelæsningsrække eller et holdundervisningsforløb i et fag) 

normalt skal evalueres”, og det ser faktisk ikke ud til, at der sidenhen er vedtaget en 
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overordnet undervisningsevalueringspolitik. 

 

Ansvaret for, at evalueringen bliver gennemført og for evt. at fastsætte nærmere retningslinjer 

ligger hos studienævnet. Der er således ikke én fastsat metode til gennemførelse af 

undervisningsevalueringen; men der bliver peget på flere forskellige muligheder, f.eks. 

mundtlig diskussion, spørgeskemaundersøgelse mv. Tidligere bistod fakultetsadministrationen 

på Det økonomiske Fakultet hovedsageligt med det praktiske arbejde i forbindelse med 

udsendelse, indsamling og bearbejdning af spørgeskemaerne, og fra 2003 blev der investeret 

i et it-system til opsætning af spørgeskemaer på internettet. Den praktiske afvikling af 

undervisningsevalueringen er efterhånden blevet indarbejdede rutinemæssige administrative 

procedurer, hvor studienævnsadministrationen i de fleste tilfælde bestiller evalueringer hos 

Evaluering og akkreditering (tidligere EvalueringsEnheden), der overordnet set arbejder med 

kvalitetssikring hvorunder undervisningsevaluering, peer reviewed turnusevaluering, analyser 

og ledelsesinformation til uddannelserne på CBS mv. Evaluering og akkreditering tager 

herefter kontakt til de ansvarlige og aftaler nærmere omkring skemaets konkrete indhold og 

udsendelsestidspunkt. Hvis tidligere retningslinjer stadig består, så betyder det altså, at alle fag 

evalueres. Ved evalueringens afslutning modtager studienævnet/-lederen en 

evalueringsrapport. På CBS har man således en ret centraliseret – og i mange tilfælde 

elektronisk baseret evalueringsmodel i forhold til evaluering af de enkelte fag og undervisere, 

mens der dog ikke er et særligt institutionaliseret format til den løbende formative evaluering 

(der er i den forbindelse rettet henvendelse til Evaluering og akkrediteringsenheden for at få 

oplyst, hvilket system der bruges). Der sendes udelukkende mails til CBS-mailadresser, og der 

kan trækkes oplysninger fra holdenes tilmeldte fra kursuskataloget, mens information om 

undervisere på de respektive fag fås af studieadministrationen. Der er indikationer på, at ”kun 

meget få studerende udfylder evalueringsskemaer”3
; og det fremgår i den forbindelse ikke, 

om det er et krav, at der afsættes tid på forelæsningen/timen til, at de studerende kan udfylde 

spørgeskemaet. 

                                                
3 http://cbsobserver.dk/storholdsforelaesninger-er-underviseres-og-studerendes-faelles-ansvar 
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Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Århus C 

Tlf .: 89421111 

Fax: 89421109 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

AU Studieadministration 

Kvalitetsenheden 

 

 

 

Dato:08. februar 2013 

 
 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

 

 

Halvdagsseminar i arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Tid : Fredag den 22. februar 2013 kl. 10-14 

Sted : Koldkærgård, Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Århus N 

Erfaringsudveksling med RUC og Samfundsvidenskabeligt Fakultet, SDU 

om undervisningsevalueringspraksis  

 

Program:  
 

Morgenbuffet klar fra kl. 9. 
 

1. 10.00 – 10.45: Oplæg ved SDU 45 min.  

2. 10.45-11.00: Pause 

3. 11.00-11.45: Oplæg ved RUC 45 min  

4. 11.45-12.30: Frokost 

5. 12.30-14.00: Fælles drøftelse på baggrund af oplæggene 

 

Gruppen vil meget gerne høre noget mere om de to universiteters tilgang til under-

visningsevaluering, organisering, metoder, systemunderstøttelse, gennemførelse, op-

følgning osv. med fokus på, hvilke udfordringer de møder, og hvad de oplever, som 

virker. Hvert oplæg må meget gerne ende op med: 

 

 5 udfordringer 

 5 konkrete anbefalinger/overvejelser vi bør gøre 
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AARHUS 
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Seminar om undervisningsevaluering –  
internationale erfaringer 
 

 

 

Dato:    Mandag den 29. april 2013 

Tid:    13.00-16.30 

Sted:    Richard Mortensen-stuen (Studenternes hus) 

Tilmeldingsfrist: Senest tirsdag den 23. april 2013 til Hanne Kargaard Thom-

sen på mail: hkt@adm.au.dk  
 

 

Målgruppe: Studieledere/studienævnsformænd, studienævnsnæstformænd, insti-

tutledere, uddannelseschefer, SNUK-ledere, de universitetspædagogiske enheder, Det 

tværgående bånd for uddannelse, AU Forum og arbejdsgruppen for undervisnings-

evaluering  

 

Formålet med seminaret: er at få inspiration til det arbejde, som pågår i forbin-

delse med udarbejdelse af forslag til fælles mål for undervisningsevaluering på Aar-

hus Universitet (Arbejdsgruppens kommissorium er vedhæftet). 

 

I forbindelse med Aarhus Universitets ønske om, til stadighed, at understøtte kvalite-

ten af den udbudte undervisning og de studerendes læreprocesser får vi besøg af en af 

verdens førende forskere i universitetsuddannelser, Professor Keith Trigwell fra Insti-

tute for Teaching and Learning (ITL), University of Sydney.  

 

Instituttet er et af verdens førende inden for forskning i universitetsuddannelse og 

understøtter i det daglige universitetets strategiske planlægning og sikring af kvalite-

ten af undervisning og læring på tværs af universitetet. (For mere information se uni-

versitetets veludbyggede hjemmeside: http://www.itl.usyd.edu.au/) 

 

Lunds Tekniska Högskola (LTH) er inspireret af University of Sydney og anvender en 

tilsvarende tilgang til undervisningsevaluering, men omsat til en skandinavisk kon-

tekst. Universitetslektor Roy Andersson fra LTHs universitetspædagogiske enhed 

kommer og fortæller om deres erfaringer.  

 

 

Program:  

 

13.00-13.10: Velkomst ved Det tværgående bånd for uddannelse /v. Mette Thunø  

13.10-13.30:  Status på arbejdsgruppen for undervisningsevaluering på AU /v. for-

mand for gruppen Berit Lassesen 
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13.30-14.15: Erfaringer med implementering af undervisningsevaluering på Uni-

versity of Sydney – (Abstract følger)/ v. Keith Trigwell, University of 

Sydney  

14.15-14.30: Pause 

14.30-15.15: Erfaringer med implementering af undervisningsevaluering på Lunds 

Tekniska Högskola (Abstract følger)/ v. Roy Andersson, Lunds Tek-

niska Högskola 

15.15-15.30: Pause 

15.30-16.25: Erfaringer med undervisningsevaluering på AU (gruppearbejde) 

1. Eksempler på positive erfaringer med evalueringspraksisser i rela-

tion til undervisningsudvikling/gode læreprocesser/læringsudbytte.   

2.   Hvilke udfordringer oplever deltagerne i forhold til ovenstående?  

 
16.25-16.30:  Afrunding /v. prodekan Peder Østergaard 
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Hanne Kargaard Thomsen 

 

 

 

Dato: 112. april  2013 

 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

12-12-seminar for arbejdsgruppen med int. gæster, som 
facilitatorer/sparringspartnere 

 

Dato:  Tirsdag d. 30. april – onsdag d. 1. maj 

Sted:  Kaløvig Center, Præstekravevej 46, 8410 Rønde  

(http://www.kalovigcenter.dk/dk)   

 

Formål: Formålet med seminaret er, at arbejdsgruppen kan komme i tæt dialog med 

gæsterne med henblik på inspiration og sparring i forhold til at udarbejde et forslag 

til fælles mål for systematisk undervisningsevaluering på AU.  

 
Program: 

Det mere konkrete program udarbejdes i samarbejde med Keith Trigwell og Roy 

Andersson (deltager kun den 30. april), idet de vil indgå som 

facilitatorer/sparringspartnere på seminaret, men der er indtil videre peget på 

følgende temaer, som ønskes at blive drøftet og behandlet på seminaret: 

 

Oplæg til punkter på seminar: 

 Udvikling kontra kontrol: Hvordan håndteres de to logikker i den valgte 

tilgang til undervisningsevaluering?  

 Legitimitet/medejeskab: Hvordan sikres legitimitet/medejerskab bredt rundt 

i organisationen?/Hvordan sikres opbakning? 

 Organisering:  

 Ressourceforbrug til:  

 A. Implementering? 

 B. Løbende drift af undervisningsevaluering? 

 Vurdering af de centralt udførte opgaver? Hvor ligger de bedst? 

 Forskellige undervisningsformer: Hvordan håndteres diversitet i form af 

forskellige undervisningsformer, didaktik m.m., herunder: 

 bacheloropgaver/specialer 

 delte undervisningsforløb med flere undervisere involveret 

 Gennemførelse: Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at gennemføre 

undervisningsevaluering i undervisningsforløbet? 

 Afrapporteringsformer: Hvornår, form og til hvem? 

 Opfølgningsprocessen: Hvornår reageres på mindre gode 

undervisningsevalueringer? (standarder)/ Hvordan sikres opfølgning? /Hvilken 

form for opfølgning? Hvordan sikres det, at fag adskilles fra person? 

 Kommunikationen med de studerende: Hvordan kommunikeres mest 

hensigtsmæssigt om undervisningsevaluering med de studerende i forhold til at 

skabe engagement, ejerskab, gennemsigtighed i opfølgning m.m.? 

 Effekt: Hvordan måler/sikrer man, at undervisningsevalueringen har en effekt?  

 En tilstrækkelig svarprocent: Hvordan løses den udfordring? 

 Generelt: 
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 Hvilke kompromisser er der indgået i den valgte tilgang til 

undervisningsevaluering på universitetet? 

 Er der noget, som Keith/Roy ville have gjort anderledes? 

 

Bespisningen på Kaløvig Centret ser ud som følger:  

 
Tirsdag d. 30. april     

 12.00 7 retters frokostbuffet 
 15.00 Eftermiddagskaffe/te m. hjemmebagt kage 
 18.00 2 retters middag 

 20.00 Aftenkaffe/te m. chokolade 

 

Onsdag d. 1. maj      

 08.00 Morgenmad 
 10.30 Formiddagskaffe/te 
 12.00 7 retters frokostbuffet 
 Afrejse ved 13-tiden 
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Eksisterende undervisningsevalueringspraksis på Aarhus Universitet 
 

 

A. Undervisningsevaluering på Business and Social Sciences, Aarhus Universitet 

 
Formål 

 Er formålet med undervisningsevaluering 

beskrevet? / Hvis ja, hvad er fokus? 

(udvikling, sikring osv.).  

 Det er kun de tidligere ASB-uddannelser, der har beskrevet nogle principper, men det er ikke særlig udførligt 

og går mest på sikring af, at der bliver foretaget undervisningsevaluering. Alle andre institutter på School of 

Business and Social Sciences har ligeledes nogle beskrivelser af, hvor ofte der skal evalueres. 

Organisering/hvad der evalueres 

 I hvilken grad er der et fælles system for 

undervisningsevaluering? Fælles 

principper/procedurer? 

 Der er i nogen grad et fælles elektronisk system, der mere eller mindre bliver anvendt på samme måde. Der 

er dog ikke nedskrevet fælles principper og procedurer. Hvert institut har vedtaget en evalueringsordning, 

der mest handler om, hvor ofte der skal evalueres og lidt om bearbejdning i studienævnet.  

 Hvad besluttes omkring 

procedure/principper på hvilket niveau? 

(underviser, studienævn, institut, 

hovedområde og universitetsniveau) 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

 Beslutningerne omkring procedure/principper ligger i studienævnet. Det sker dog i et sammenspil med 

prodekanen for uddannelse ved studieledermøder.  

 En af de store udfordringer er, at der er store forskelle mellem de forskellige institutter, og studienævnene 

derfor kan have meget forskellige meninger om, hvad der skal besluttes. Der har for 3 år tilbage været 

nedsat en ”evalueringsdag” med oplæg, diskussion osv., hvilket var med til at øge fokus på vigtigheden af 

undervisningsevalueringen.  

Datagrundlag 

 Hvilket datagrundlag anvendes: 

spørgeskema med eller uden åbne 

spørgsmål, mundtlig, 

observation/iagttagelse, portfolio, 

fokusgruppeinterviews? 

 Der anvendes forskellige former for datagrundlag. De fleste institutter har en mundtlig midtvejsevaluering og 

en elektronisk eller skriftlig evaluering ved forløbets slutning. Spørgeskemaerne er alle sammen en blanding 

af likertskala og åbne spørgsmål. 

 Systemunderstøttelse? 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

 For de institutter der bruger en elektronisk løsning er det SurveyXact. 

 SurveyXact fungerer ganske fint til at håndtere den elektroniske undervisningsevaluering på School of 

Business and Social Sciences. Der er den sædvanlige udfordring med en lav svarprocent, hvilket formentlig 

skyldes en kombination af, at de studerende ikke får tid ”på timen”, at de studerende ikke tjekker deres AU-

mail, og at der formentlig også er en form for evalueringstræthed. 
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På baggrund af den tidligere afholdte ”evalueringsdag” har flere institutter arbejdet med formen på deres 

spørgeskema, der derfor i nogle tilfælde er af god kvalitet. Der er dog også eksempler på meget lange 

spørgeskemaer.  

Det kan tage lang tid, når alle fag skal oprettes i SurveyXact, og det skal ofte ske på samme tidspunkt. 

Evalueringstidspunkt  

 Hvornår evalueres? Midtvejs i 

undervisningsforløbet, kort før 

undervisningsforløbets afslutning, ved 

undervisningsforløbets afslutning eller efter 

eksamen? 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

 Generelt er det sådan, at der lægges op til, at underviseren skal foretage en form for midtvejsevaluering. 

Herudover bliver der ved undervisningsforløbets afslutning evalueret – før eksamen. Gerne så resultaterne 

kan præsenteres på sidste undervisningsgang. 

 Det kan være en udfordring at finde tid til at foretage evaluering på andensidste undervisningsgang. 

Derudover er der også eksempler på meget korte forløb, hvor det kan være svært for underviseren at finde 

tid til evalueringen. 

Gennemførelse 

 Hvem udsender skema? 

 Er det et ensartet skema/delvist ensartet 

med mulighed for tilpasning/helt frit 

tilpasset enkeltfag? 

 Skemaet til den afsluttende evaluering af undervisningsforløbet udsendes af studieadministrationen. 

 Der er forskellige skemaer på alle institutter, som underviserne har mulighed for at tilføje spørgsmål til ved at 

henvende sig til studieadministrationen. 

 Hvem analyserer resultater?   Resultaterne bliver analyseret af studienævnet, fagkoordinatorer og institutlederen. 

 Hvem modtager hvilke resultater hvornår 

og i hvilken form?  

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

 Både underviseren, studienævnet, fagkoordinatoren og institutlederen modtager resultater. Det kan ske i et 

worddokument for det enkelte forløb (en mini-rapport) eller en excelfil med gennemsnit, standardafvigelse 

mv. af spørgsmålene. 

 Det er en meget individualiseret proces, hvor der er frihed for den enkelte underviser til at ændre spørgsmål 

og udsendelsestidspunkt. Det kan skabe flaksehalsproblemer, når alle forløb skal evalueres på samme tid. 

Det kan være problematisk at sende resultater til den enkelte underviser, hvis der er meget hårde og 

uforsonlige kommentarer i det. Hvis alle svar skal ”renses”, vil det på den anden side betyde en stor 

arbejdsbelastning.  

Opfølgning 

 Hvem er ansvarlig for opfølgning?  Studienævnet er sammen med institutlederen ansvarlig for at følge op på undervisningsevalueringen. 

 Hvornår følges der op/reageres på ikke 

tilfredsstillende undervisningsevalueringer? 

 På de tidligere ASB-uddannelser er der en fast procedure for at der følges op, hvis den samlede vurdering af 

et forløb er under 2,5 eller 3 (afhængig af, hvilke uddannelser det drejer sig om). 

 På hvilken måde følges der op?  

 

 

 Der bliver rettet henvendelse til den relevante undervisningskoordinator, eller til instituttet, med henblik på en 

forklaring af resultatet, samt hvad der evt. er gjort for at rette op. Der tages forbehold for den samlede 

vurdering, hvor der er få resultater. 
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 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

 Hvordan blev accept/medejerskab 

opnået (eller omvendt: hvad var 

modstanden og hvorfra kom den?) 

 Der er god erfaring med, at det er undervisningskoordinatoren, eller undervisningsgruppen, der har ansvaret 

for at redegøre for, hvad der er gjort for at rette op samt evt. tager medansvar for at forbedre. 

 Det er svært at vurdere, om der er opnået accept/medejerskab (eller omvendt) på alle institutter, men 

inddragelse har i hvert fald vist, at det giver accept og en følelse af medejerskab. 

Offentliggørelse 

 Hvordan offentliggøres resultaterne af 

undervisningsevaluering? 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

 Evalueringerne offentliggøres på studieportalerne.  

 En udfordring er, at det er et samlet vurdering af f.eks. alle bachelorforløb, der offentliggøres. Tallet i sig selv 

er måske ikke så sigende. 
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B. Undervisningsevaluering på Arts, Aarhus Universitet 

Arts’ tilgang til undervisningsevaluering bærer præg af stor grad af metodeforskellighed. Praksis er ikke kun forskellig, når  der ses på 

hovedområdeniveau. Inden for hvert institut forekommer der også forskellige tilgange til undervisningsevaluering. Arbejdsgruppen for 

undervisningsevaluering har set på de forskellige studienævns evalueringsprocedurer, og nedenstående skema giver en oversigt over de forskellige 

tilgange. 

 

Formål: ARTS 

 

 Er formålet med undervisningsevaluering beskrevet? / 

Hvis ja, hvad er fokus? (udvikling, sikring osv.). 

 

IUP: 

 Understøtte læringen og undervisningskvaliteten i løbet af semestret 

 Støtte udviklingen af undervisningen og undervisningskvaliteten for kommende semestre  

TEO:  

 Overvejelser om ny(e) studieordninger 

 Overvejelser om udbud af valgfag 

 Overvejelser om tilknytning af mentor til nye undervisere 

 Pædagogiske overvejelser 

IKS:  

 Kvalitetssikring og udvikling af enkelte undervisnings og vejledningsforløb 

 Kvalitetssikring og udvikling af hele uddannelser 

 Sikre mulighed for evaluering af særlige initiativer (eks. KA-rus) 

IÆK:   

 Kvalitetssikring og udvikling af enkelte undervisnings og vejledningsforløb 

 Kvalitetssikring og udvikling af hele uddannelser 

 Sikring af offentlig adgang til evalueringsresultater 
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Organisering/hvad der evalueres  

 I hvilken grad er der et fælles system for 

undervisningsevaluering? Fælles principper/procedurer? 

På IÆK og IKS arbejder man ud fra næsten identiske evalueringspolitikker, hvilket betyder at 

evalueringspraksisserne på begge institutter også ligner hinanden. 

 Hvad besluttes omkring procedure/principper på hvilket 

niveau? (underviser, studienævn, institut, hovedområde 

og universitetsniveau) 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

De forskellige studienævn beslutter selv procedure og principper for undervisningsevalueringerne. 

Datagrundlag  

 Hvilket datagrundlag anvendes: spørgeskema med eller 

uden åbne spørgsmål, mundtlig, observation/iagttagelse, 

portfolio, fokusgruppeinterviews? 

Der anvendes følgende datagrundlag fro undervisningsevalueringerne: 

1) Elektronisk evaluering (IUP, IKS, IÆK) 

2) Skriftlig evaluering (IKS, IÆK, TEO) 

3) Mundtlig evaluering (IUP, IKS, IÆK, TEO) 

 Systemunderstøttelse? 

  Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

Mulighed for anvendelse af SurveyXact, som alle medarbejdere såvel som studerende har 

adgang til. Medarbejdere har desuden adgang til support. 

Evalueringstidspunkt  

 Hvornår evalueres? Midtvejs i undervisningsforløbet, kort 

før undervisningsforløbets afslutning, ved 

undervisningsforløbets afslutning eller efter eksamen?  

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

De forskellige tilgange er som følger: 

1)Forventningsafstemning (IÆK, IKS) 

2) Midtvejsevaluering (IUP, IÆK, IKS) 

3) Slutevaluering (IUP, TEO, IKS, IÆK) 

Gennemførelse  

 Hvornår følges der op/reageres på ikke tilfredsstillende 

undervisningsevalueringer? 

 På hvilken måde følges der op?  

 Hvem er ansvarlig for opfølgning? 

  Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

IUP: UFU beslutter hvordan der skal følges op på modulevalueringerne. Uddannelseslederen laver 

en kort opsummering af midtvejsevalueringerne og er ansvarlig for eksekvering af eventuelle 

beslutninger. 

Uddannelseslederens opsummering af midtvejsevalueringerne sendes til studieleder og danner 

baggrund for en generel orientering af studienævnet, hvor særlige forhold af interesse kan 

diskuteres. 
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TEO: Underviserens korte opsamling sendes til studienævnet. Herefter udarbejder studienævnets 

formand og næstformand en samlet evalueringsrapport, der drøftes i studienævnet. Efter 

beslutning i studienævnet drøfter formanden evalueringen med den pågældende underviser. 

 

IKS/IÆK: Uddannelsesfagudvalget samler evalueringerne af de enkelte kursusforløb i et kortfattet, 

opsummerende notat pr. ”uddannelse”, dvs. opdelt i hhv. BA- og KA-uddannelser, samt 

selvstændige tilvalg (Det vil sige tilvalg, der ikke samlæses med eller er identisk med dele af en 

eksisterende BA/KA- uddannelse).  

 Hvordan blev accept/medejerskab opnået (eller 

omvendt: hvad var modstanden og hvorfra kom den?) 

 

Offentliggørelse  

 Hvordan offentliggøres resultaterne af 

undervisningsevaluering?  

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

Alle evalueringsresultater bliver offentliggjort på følgende hjemmeside:  

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/undervisningsevaluering/  

Fælles for Arts Type: På tværs af hovedområdets SN anvendes mundtlige midtvejsevalueringer. Slutevalueringen 

som alle også benytter sig af, kan derimod kan være mundtlig, skriftlig eller elektronisk. 

Formål: SN for Æstetik og Kommunikation og SN for Kommunikation og Samfund anvender 

sammen evalueringspolitik. Fokus er på kvalitetssikring og udvikling af enkelte undervisnings- og 

vejledningsforkøb samt sikring af offentlig adgang til evalueringerne.  

Hyppighed:  På tværs af hovedområdets SN sker en mundtlig midtvejsevaluering. Ud over dette 

sker der på Æstetik og Kommunikation og Kommunikation og Samfund en 

forventningsafstemning. Der bliver også slutevalueret på tværs af hovedområdet. Slutevalueringen 

kan dog være mundtlig, skriftlig eller elektronisk 

Offentliggørelsens form: Bred enighed om sammenskrivning af evalueringerne med efterfølgende 

gennemgang i studienævn. SN for Uddannelse og Pædagogik benytter dog evalueringerne 

drøftes i UFU med efterfølgende notat til studielederen. 

Opfølgning: Bred enighed om at det er studienævnet/studienævnsformand som står opfølgning 

på undervisningsevalueringerne. 
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C. Undervisningsevaluering på Health, Aarhus Universitet (eksempel: Medicinuddannelsen) 

 

Medicinuddannelsen er valgt som eksempel, da evalueringspraksis på de fleste andre fag tilnærmelsesvist er ens for de største 

uddannelser på hovedområdet. Nogle undtagelser fremgår af skemaet. 

 
Formål 

 Er formålet med undervisningsevaluering 

beskrevet? / Hvis ja, hvad er fokus? (udvikling, 

sikring osv.).  

Der har eksisteret en omfattende formålsbeskrivelse i flere år, som beskriver både undervisningsudvikling 

og kvalitetssikring som formål. Den eksakte ordlyd har desværre ikke kunnet opdrives. 

Organisering/hvad der evalueres 

 I hvilken grad er der et fælles system for 

undervisningsevaluering? Fælles 

principper/procedurer? 

Halvårlig evaluering af alle fag. Der er således fælles principper og procedurer for alle fag under det 

medicinske studienævn. 

 Hvad besluttes omkring procedure/principper på 

hvilket niveau? (underviser, studienævn, institut, 

hovedområde og universitetsniveau) 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

Studienævn og institutter sammen med prodekan for uddannelse 

 

Evalueringsmetoden har nu kørt i mange år og er derfor ”kørt ind”.   

Datagrundlag 

 Hvilket datagrundlag anvendes: spørgeskema 

med eller uden åbne spørgsmål, mundtlig, 

observation/iagttagelse, portfolio, 

fokusgruppeinterviews? 

Spørgeskema med samme skabelon: udsagn besvaret på Likert-skala, tal- og tidsangivelser samt åbne 

spørgsmål. 

Spørgeskemaet er løbende over tid tilpasset det enkelte fag, så nogle spørgsmål er gennemgående, mens 

andre er fag- eller kursusspecifikke. 

 Systemunderstøttelse? 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

Data indsamles på papirform og tastes ind for de fleste kurser, dog foretager Folkesundhedsvidenskab 

evalueringen elektronisk. 

Evalueringstidspunkt  

 Hvornår evalueres? Midtvejs i 

undervisningsforløbet, kort før 

undervisningsforløbets afslutning, ved 

undervisningsforløbets afslutning eller efter 

eksamen? 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

Ved afslutning af fag, ofte i forbindelse med sidste undervisningstime/forelæsning. 

Udover dette evaluerer nogle undervisere formativt løbende og ad hoc samt supplerer med egne 

skemaer. 

 

Gode erfaringer: til populære forelæsninger, give de studerende tid til at svare.  

Udfordring: manglende fremmøde til sidste forelæsning 
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Gennemførelse 

 Hvem udsender skema? 

 Er det et ensartet skema/delvist ensartet med 

mulighed for tilpasning/helt frit tilpasset 

enkeltfag? 

MEDU udsender skema til institutterne og opfordrer fagansvarlige til at evaluere og sende skemaerne 

tilbage. 

De enkelte fag kan lave om i skemaet, så spørgsmål kan tilpasses fagets specifikke behov og form. 

 

 Hvem analyserer resultater?  MEDU genererer rapport (studentermedhjælp og sekretær) 

 Hvem modtager hvilke resultater hvornår og i 

hvilken form?  

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

Instituttet modtager evalueringsdata samt alle kommentarer og en samlet rapport med fagansvarliges 

kommentarer tilgår studienævnet efter al dataindsamling (oftest i midten af det efterfølgende semester). 

Opfølgning 

 Hvem er ansvarlig for opfølgning? Studienævn og institutledere, herunder fag- og kursusansvarlige. 

 Hvornår følges der op/reageres på ikke 

tilfredsstillende undervisningsevalueringer? 

Dette vurderes individuelt på studienævns- og fagansvarlig niveau, intet systematisk. 

 På hvilken måde følges der op?  

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

 Hvordan blev accept/medejerskab opnået (eller 

omvendt: hvad var modstanden og hvorfra kom 

den?) 

Afhængigt af type af udfordring ved skriftligt henvendelse fra studienævn til 

fagansvarlig/undervisningsansvarlig på instituttet.  

Offentliggørelse 

 Hvordan offentliggøres resultaterne af 

undervisningsevaluering? 

 Gode erfaringer/eksempler? Udfordringer? 

Rapporterne offentliggøres på MEDU’s hjemmeside med diagrammer, men uden kommentarer. 
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D. Undervisningsevaluering på Science and Technology, Aarhus Universitet 

 

På ST er der, som det fremgår af nedenstående skema, variation i praksis (fx omkring opfølgning).  Der er den traditionelle praksis 

(spørgeskema efter kurset, mange centralt fastlagte spørgsmål, SurveyXact baseret, ingen looping back), en udviklingsrettet pilotversion 

(spørgeskema og dataprocessering forud for sidste kursusuge, max 25 spørgsmål, hvor langt de fleste er lærervalgte, og Course Admin-

baseret, looping back ved sidste kursusgang), og så den aktuelle implementering (spørgeskema, max 15 spørgsmål i alt spørgsmål, som 

er SurveyXact baseret og ingen looping back).  

 

Arbejdsgruppen har valgt at fokusere på pilotprojektet på ST, eftersom dette er et inspirerende forsøg på at etablere en systematisk og 

ensartet undervisningsevaluering på AU. Pilotprojektet er midlertidig sat i bero, mens man bl.a. afventer implementering af LMS. Træk og 

elementer ved pilotmodellen er indarbejdet i den aktuelle undervisningsevaluering på ST (færre spørgsmål i 2 lag (helt centrale og lokale 

studieledelsesspørgsmål), spørgsmålsbank, fremrykning af evalueringstidspunkt til lige før kursusafslutning). Det har ikke været muligt at 

med lærerinvolveringen i spørgeskemaudformning samt en hurtige tilbagemelding til undervisere med henblik på drøftelse af 

resultaterne på sidste kursusgang. Som de mest logistik/dataintegrationskrævende aspekter er de udskudt. 

 
Formål 

 Er formålet med 

undervisningsevaluering beskrevet? 

/ Hvis ja, hvad er fokus? (udvikling, 

sikring osv.).  

På Science and Technology er man inde i en overgangsperiode, hvor evalueringspraksisserne genovervejes og i 

stigende grad koordineres 

Organisering/hvad der evalueres 

 I hvilken grad er der et fælles system 

for undervisningsevaluering? Fælles 

principper/procedurer? 

Generelt for Science and Technology er metoderne for undervisningsevaluering forskelligartet på tværs af uddannelser 

og institutter, hvilket gør det problematisk at sammenligne på tværs af hovedområdet. Den summative 

kursusevaluering er i udgangspunktet centralt fastlagt, men fx har diplom-ingeniøruddannelsen en model, hvor 

underviserne selv bestemmer fokus for evalueringen og formulerer forbedringsmuligheder. 
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 Hvad besluttes omkring 

procedure/principper på hvilket 

niveau? (underviser, studienævn, 

institut, hovedområde og 

universitetsniveau) 

På baggrund af den forskelligartede evalueringspraksis på Science and Technology har man i 2010 evalueret praksis 

for undervisningsevaluering og på den baggrund formuleret fem grundprincipper for god undervisningsevaluering og 

afprøvet disse i pilotprojektet Ny Kursusevaluering (2011):  

(1) Minimalt: Kun det nødvendige og efterspurgte skal indgå. 

(2) Fleksibelt: for både studerende og undervisere.  

(3) Meningsfuldt: evalueringernes brugbarhed skal være synlig med obligatorisk tilbageføring af resultater og 

forbedringsforslag til de studerende.  

(4) Hurtig respons og maksimal automatisering: det skal være nemt og hurtigt at evaluere og afrapportere. 

(5) Udviklingsorienteret: evaluering skal være formativ.     

Datagrundlag 

 Hvilket datagrundlag anvendes: 

spørgeskema med eller uden åbne 

spørgsmål, mundtlig, 

observation/iagttagelse, portfolio, 

fokusgruppeinterviews? 

I pilotprojektet indgår et spørgeskema, der både indeholder obligatoriske spørgsmål på tværs af kurserne og mulighed 

for kursets underviser kan tilføje spørgsmål og kommentarfelter. Endvidere har man på hovedområdet lavet en 

spørgsmålsbank, der indeholder før anvendte spørgsmål til brug og inspiration.  

 Systemunderstøttelse? Undervisningsevalueringen på Science and Technology forgår digitalt ved brug af SurveyXact (Rambøll Management).   

Evalueringstidspunkt  

 Hvornår evalueres? Midtvejs i 

undervisningsforløbet, kort før 

undervisningsforløbets afslutning, 

ved undervisningsforløbets 

afslutning eller efter eksamen? 

Undervisningsevalueringerne i pilotprojektet har været gennemført før eksamen, mens det førhen på hovedområdet 

typisk har foregået efter eksamen. Endvidere anvendes der forskellige former for formativ evaluering i løbet af 

undervisningsperioden. 

Gennemførelse 

 Hvem udsender skema? 

 Er det et ensartet skema/delvist 

ensartet med mulighed for 

tilpasning/helt frit tilpasset 

enkeltfag? 

Evalueringsskemaet må indeholde maksimalt 25 spørgsmål, hvoraf størstedelen af disse skal tilgodese underviserens 

behov for kursusudvikling, hvorfor underviser i vid udstrækning kan formulerer egne spørgsmål til de studerende eller 

gøre brug af spørgsmålene fra spørgsmålsbanken.  

 Hvem analyserer resultater?  Resultaterne af undervisningsevalueringen analyseres først og fremmest af underviseren til udpegning af 

forbedringsområder.  

 Hvem modtager hvilke resultater 

hvornår og i hvilken form?  

Både underviseren for det enkelte kursus der er blevet evalueret og studielederen modtager resultaterne på de 

respektive spørgsmål.  
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Opfølgning 

 Hvem er ansvarlig for opfølgning? Det påhviler underviseren at udforme forslag til forbedringer af undervisningen og præsenterer disse overfor de 

studerende. Studieledere og studienævn har det endelige ansvar for opfølgning på undervisningsevalueringen. 

 Hvornår følges der op/reageres på 

ikke tilfredsstillende 

undervisningsevalueringer? 

Utilfredsstillende resultater søges løst ved hjælp af samtale/sparring mellem den berørte underviser og kolleger, med 

eventuel støtte fra Center for Scienceuddannelse.  

 På hvilken måde følges der op?  

 Hvordan blev accept/medejerskab 

opnået (eller omvendt: hvad var 

modstanden og hvorfra kom den?) 

Ved at underviseren formulerer egne spørgsmål til egen undervisning og tilbagefører resultatet af evalueringen til de 

evaluerede studerende, opnås der et medejerskab om undervisningsevaluering som både underviser og studerende 

tager del i.  

Offentliggørelse 

 Hvordan offentliggøres resultaterne 

af undervisningsevaluering? 

Resultaterne af undervisningsevalueringen og forbedringsforslag offentliggøres til de evaluerede studerende, som en 

obligatorisk del af undervisningsevalueringen.    
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Undervisningsevalueringspraksis på Syddansk Universitet, Samfundsvidenskabelige Fakultet og Roskilde Universitet 
 

A. Undervisningsevaluering på Syddansk Universitet, Samfundsvidenskabeligt Fakultet 

 

 
Formål  

 

 Er formålet med undervisningsevaluering 

beskrevet? / Hvis ja, hvad er fokus? 

(udvikling, sikring osv.).  

 

Formålet med SDUs pilotprojekt for ny undervisningsevaluering er baseret på to hovedprincipper: 

 

(1) Undervisningsevaluering skal være kvalitetsfremmende og ikke et afkoblet tilbagevendende ritual. 

Nøgleordet er dialog. 

(2) Studerende skal i højere grad evaluere, hvorvidt undervisningen gør dem i stand til at opfylde fagets 

målsætninger end vurdere undervisningens og undervisers faglighed. 

 

 

Organisering/hvad der evalueres  

 

 I hvilken grad er der et fælles system for 

undervisningsevaluering? Fælles 

principper/procedurer? 

 

Pilotprojektet bygger på fælles principper og procedurer og omfatter institutter, centre og uddannelser på tværs 

af det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Undervisningsevaluering er digital og organiseret med udgangspunkt i 

behovene på fakultetsniveau. Den digitale undervisningsmodel er et tilbud, hvorfor andre metoder til 

undervisningsevaluering også tilskyndes (fx mundtlig evaluering i plenum eller fokusgrupper). 

 

 

 Hvad besluttes omkring 

procedure/principper på hvilket niveau? 

(underviser, studienævn, institut, 

hovedområde og universitetsniveau) 

 

Den digitale undervisningsevaluering er organiseret således at: fakultets-, studienævns- og underviserniveau kan 

indstille specifikke spørgsmål til undervisningsevalueringen, der samles i et fælles digitalt spørgeskema, der 

sendes ud til de studerende.  
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Datagrundlag  

 Hvilket datagrundlag anvendes: 

spørgeskema med eller uden åbne 

spørgsmål, mundtlig, 

observation/iagttagelse, portfolio, 

fokusgruppeinterviews? 

(1) Fakultetet stiller specifikke kvantitative spørgsmål og formulerer krav til emner, studienævnene skal have 

fokus på i deres egen undervisningsevaluering (”Søgelys-strategi”). 

(2) Studienævn udarbejder en konkret evalueringsstrategi for, hvilke kurser og seminarer, der skal evalueres 

og på hvilket tidspunkt. Det enkelte studienævn kan stille specifikke kvantitative og kvalitative spørgsmål. 

(3) Underviserne skal kunne stille specifikke kvalitative såvel som kvantitative spørgsmål til sine studerende. 

 

 Systemunderstøttelse? Procedurer for undervisningsevaluering: 

(1) Spørgsmål formuleres på fakultets-, studienævns- og underviserniveau. 

(2) På baggrund af de stillede spørgsmål udfærdiges et samlet spørgeskema i SurveyXact. 

(3) Den digitale undervisningsevaluering gennemføres blandt de studerende via SurveyXact  

(4) Fakultets-, studienævns- og underviserniveau får efterfølgende besvarelserne på deres respektive 

spørgsmål tilsendt fra SurveyXact og evaluerer efterfølgende selvstændig på 

undervisningsevalueringens resultater. 

 

Evalueringstidspunkt  

 Hvornår evalueres? Midtvejs i 

undervisningsforløbet, kort før 

undervisningsforløbets afslutning, ved 

undervisningsforløbets afslutning eller efter 

eksamen? 

I samarbejde med fakultetet evaluerer det enkelte studienævn egne kurser og seminarer efter ønske og behov.  

Gennemførelse  

 Hvem udsender skema? 

 Er det et ensartet skema/delvist ensartet 

med mulighed for tilpasning/helt frit 

tilpasset enkeltfag? 

Undervisningsevalueringen gennemføres via tilkøb af programmet SurveyXact, der udbydes af Rambøll 

Management. Programmet giver mulighed for at udarbejde og gennemføre en fleksibel digital 

undervisningsevaluering. 

 Hvem analyserer resultater?  Rambøll Management indhenter og forarbejder data og sender disse ud til analyse på fakultets-, studienævns og 

underviserniveau. 

 

 Hvem modtager hvilke resultater hvornår 

og i hvilken form?  

Fakultets-, studienævns- og underviserniveauet modtager svar på egne stillede spørgsmål. Det er endnu ikke 

fastlagt, hvordan delingen af data skal foregå mellem de enkelte niveauer.  
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Opfølgning  

 Hvem er ansvarlig for opfølgning? Studienævnene er ansvarlige for undervisningsevaluering af uddannelserne og afrapportering til fakultetsniveau. 

 

 Hvornår følges der op/reageres på ikke 

tilfredsstillende undervisningsevalueringer? 

Undervisningsevalueringen skal danne grundlag for en afrapportering og dialog mellem fakultet, studienævn og 

underviser om indsatsområder til forbedring.  

 

 På hvilken måde følges der op?  

 Hvordan blev accept/medejerskab opnået 

(eller omvendt: hvad var modstanden og 

hvorfra kom den?) 

(1) Studienævnene er ansvarlige for at formulere konkrete forslag til forbedring, der afrapporteres til 

fakultetet og som vil være målestok for, hvorvidt forbedringerne kan/skal realiseres. 

(2) Holdningerne til den nye digitale undervisningsevaluering, er kendetegnet af generel tilfredshed blandt 

det samfundsvidenskabelige fakultets dekanat, studieledere og studerende. Undervisernes holdning er 

blandet, men forventes at blive overvejende positiv som følge af muligheden for at kunne stille 

selvstændige spørgsmål til egne studerende. 

 

Offentliggørelse  

 Hvordan offentliggøres resultaterne af 

undervisningsevaluering? 

Det aftales på forhånd, hvordan tilbagemelding og offentliggørelse af uddannelsesevalueringen skal foregå og 

hvordan de studerende kan forvente svar på deres inddragelse i evalueringsarbejdet. Tilbagemeldingen kan 

f.eks. ske ved, at den enkelte underviser drøfter evalueringen med de studerende. 
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B. Undervisningsevaluering på Roskilde Universitet 
Formål:  

Er formålet med 

undervisningsevaluering beskrevet? / 

Hvis ja, hvad er fokus? (udvikling, sikring 

osv.). 

Et værktøj til dialog om undervisningen med henblik på løbende at udvikle den i fællesskab mellem underviser og 

studerende. Kvalitetssikringssystemet er således baseret på fælles ansvar for kvalitetsudvikling frem for på kontrol. 

Formålet er at skabe vækst og mere kvalitet i respekt for fagligheder og forskelligheder 

Organisering/hvad der evalueres  

I hvilken grad er der et fælles system for 

undervisningsevaluering? Fælles 

principper/procedurer? 

Konkret procedure for behandling af undervisningsevalueringer, fastlægges ligeledes af de enkelte 

studienævn. Studienævnet offentliggør metodevalg på fag/uddannelsers intranet-sider til de studerende samt angiver 

disse i studielederrapporten 

Hvad besluttes omkring 

procedure/principper på hvilket niveau? 

(underviser, studienævn, institut, 

hovedområde og universitetsniveau) 

Gode erfaringer/eksempler? 

Udfordringer? 

Centralt fastsatte standarder for undervisningsevalueringer vedr. bachelor-, kandidat- og masteruddannelser er som 

følger:  

1. Studieleder, uddannelsesleder og institutleder holder sig gensidigt orienterede og samarbejder om udvikling, 

herunder den overordnede pædagogiske udvikling af undervisningen. 

2. Studienævnet fastlægger anvendte evalueringsmetoder, som formidles på fagenes/uddannelsernes 

hjemmeside. 

Se følgende link: http://www.ruc.dk/om-

universitetet/uddannelseskvalitet/uddannelseskvalitetssystem/evaluering/evalueringsmetoder-katalog/ og 

https://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ 

3. Alle kurser og projektforløb evalueres løbende dialogisk, og der anvendes midtvejsevalueringer eller tilsvarende. 

Evalueringerne skal indeholde refleksioner over følgende forhold: Opfyldelse af læringsmål, undervisningens 

form og tilrettelæggelse samt vurdering af undervisningsaktiviteter og evt. forslag til forbedringer. 

4. Alle nye kurser evalueres skriftligt i tillæg til den løbende dialogiske evaluering, og der udfærdiges en skriftlig 

rapport. 

5. Alle kurser og projektforløb evalueres skriftligt hvert 3. år i tillæg til den løbende dialogiske evaluering, og der 

udfærdiges en rapport. 

Generel pædagogisk udvikling af undervisningen og efteruddannelse af underviserne indgår som et fast led i 

MUS-samtaler. 
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Gode erfaringer/eksempler? 

Udfordringer? 

Indspilsordning: 

På RUC varetages henvendelser vedr. særlige problemer eller gode idéer typisk gennem studenterrepræsentanten i 

studienævnet, hvortil de studerende har mulighed for at komme med indspil, feedback, kritik og ideer. 

Desuden har de studerende også mulighed for at henvende sig direkte til studielederen, som et supplement til 

undervisningsevaluering og studienævnsarbejde. 

Datagrundlag  

Hvilket datagrundlag anvendes: 

spørgeskema med eller uden åbne 

spørgsmål, mundtlig, 

observation/iagttagelse, portfolio, 

fokusgruppeinterviews? 

Indbygget fleksibilitet, der samtidig med stiller en række minimumskrav, muliggør, at de enkelte uddannelser kan 

tilvælge og tilpasse en række metodiske tilgange til kvalitet, som passer til netop deres udgangspunkt. Dette kan de gøre 

på baggrund af et katalog over evalueringsmetoder, der ligger til inspiration på hjemmesiden: 

https://intra.ruc.dk/administration/a-aa/uddannelse-og-internationalisering-

ui/uddannelseskvalitet/uddannelseskvalitetssystem/evaluering/evalueringsmetoder-katalog/  

Systemunderstøttelse? 

 

Ved valg af online spørgeskema kan der anvendes et elektronisk redskab til at udarbejde evalueringsskemaer. RUC har 

licens til SurveyXact. Alle undervisere kan få adgang til SurveyXact ved at henvende sig til Campus-IT. 

Gode erfaringer/eksempler? 

Udfordringer? 

 

Evalueringstidspunkt  

Hvornår evalueres? Midtvejs i 

undervisningsforløbet, kort før 

undervisningsforløbets afslutning, ved 

undervisningsforløbets afslutning eller 

efter eksamen? 

 

Det anbefales, at evalueringer tilrettelægges i følgende faser: 

1. Forberedelse: Hold og underviser diskuterer formålet med evalueringen, valg af evalueringsform ud fra 

studienævnets anbefaling samt fokusområder 

2. Gennemførelse: Af den valgte evalueringsform 

3. Sammenfatning: Fremlæggelse og diskussion af evalueringsresultaterne. 

4. Videreformidling: Skriftlig opsummering udarbejdes i fællesskab af 1-2 studerende og underviser til 

studienævnet med henblik på en samlet konklusion.  

Gode erfaringer/eksempler? 

Udfordringer? 

 

Gennemførelse  

Hvornår følges der op/reageres på ikke 

tilfredsstillende 

undervisningsevalueringer? 

På hvilken måde følges der op?  

Hvem er ansvarlig for opfølgning? 

 

Der skal ved rapportering til studienævnet obligatorisk indgå en redegørelse for, hvordan der følges op på den 

feedback/kritik, der er kommet frem. Herefter kan studieleder og studienævn i behandlingen af samtlige 

tilbagemeldinger tage stilling til, om der er behov for yderligere opfølgning eller andre tiltag. 

Alle sager som vedrører enkeltpersoner, eksempelvis klager over undervisning el.lign., skal forelægges institutlederen. 

Institutlederen skal, som personaleansvarlig, følge op på sådanne henvendelser og diskutere den enkelte undervisers 

konkrete udfordringer og muligheder for at adressere dem. 
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Gode erfaringer/eksempler? 

Udfordringer? 

 

Hvordan blev accept/medejerskab 

opnået (eller omvendt: hvad var 

modstanden og hvorfra kom den?) 

 

Offentliggørelse  

Hvordan offentliggøres resultaterne af 

undervisningsevaluering? 

 

Arbejdet med uddannelseskvalitet konkretiseres i en række skriftlige produkter. Centralt står Studielederrapporterne, som 

årligt angiver kvaliteten af fag og bacheloruddannelser på RUC. Rapporterne produceres på baggrund af en række 

evalueringer og statistiske nøgletal. 

Gode erfaringer/eksempler? 

Udfordringer? 
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Undervisningsevalueringspraksis – University of Sydney og Lunds Tekniska Högskola 
 

A. Undervisningsevaluering på University of Sydney 

 

Formål 

 Er formålet med undervisningsevaluering 

beskrevet? / Hvis ja, hvad er fokus? (udvikling, 

sikring osv.).  

Central obligatorisk*) kursusevaluering (USE): 

 

Formålet er beskrevet som følger: “The purpose of the Unit of Study Evaluation (USE) system is to provide 

information for unit of study coordinators, Heads of Schools, Program Directors and Deans seeking to assess 

the effectiveness of units of study in order to plan and implement teaching and learning improvements . 

The focus of the system is on the unit of study and not the individual. 
The USE data is intended to support staff in improving teaching” 

 

Decentrale frivillige evaluering (FFT): Se følgende link: http://www.itl.usyd.edu.au/feedback/: 

Disse beskrives som følger: “Staff wishing to investigate and document their own teaching, for promotion 

and self-development purposes, are encouraged to visit the section of the ITL website on “Feedback for 

Teachers” or contact the ITL to discuss the best methods to employ.” Se følgende link: 

http://www.itl.usyd.edu.au/FEEDBACK/ 

 

*) Et fakultet kan vælge alternative evalueringer 

Hvad der evalueres  

 Procedure/principper for undervisningsevaluering? USE 

Evalueringskema består af 4 spørgsmål udvalgt af fakultetet og 8 spørgsmål stillet af den centrale 

evalueringsenhed, hvor der tages udgangspunkt i: Current student learning research literature, University 

policy regarding Units of Study, University Quality Assurance Processes. Det er faget og ikke faglærerne, der 

evalueres. 

 Hvad besluttes omkring procedure/principper på 

hvilket niveau? (underviser, studienævn, institut, 

hovedområde og universitetsniveau) 

 Gode erfaringer/eksempler? 

 FFT 

Det er op til faglærerne at rekvirere skemaer, hvilket er frivilligt. 
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Datagrundlag 

 Hvilket datagrundlag anvendes: spørgeskema med 

eller uden åbne spørgsmål, mundtlig, 

observation/iagttagelse, portfolio, 

fokusgruppeinterviews? 

USE 

Spørgeskema, både elektronisk og i papir. Respons på de 12 spørgsmål gradueres i 5 kategorier: Strongly 

disagree, disagree, neutral, agree, strongly agree. Hertil kommer plads til uddybning for alle 12 spørgsmål. 

Der findes et selvudviklet IT system, således at elektronisk dataindsamling, registrering af papirsvar, 

databehandling, samt rapportudskrivning sker centralt. Se følgende link: 

http://www.itl.usyd.edu.au/use/USE%20Forms/FACULTY%20OF%20SCIENCE.pdf 

 

FFT FFT 

Der bruges primært centralt udviklede skemaer, der behandles centralt og rapporteres lokalt, men 

alternative evalueringer anvendes også. Se følgende link: http://www.itl.usyd.edu.au/feedback/aboutSF.htm 
 

Evalueringstidspunkt  

 Hvornår evalueres? Midtvejs i undervisningsforløbet, 

kort før undervisningsforløbets afslutning, ved 

undervisningsforløbets afslutning eller efter 

eksamen? 

 Gode erfaringer/eksempler? 

USE 

Skemaer udleveres ved en af de sidste konfrontationstimer, elektronisk besvarelse kan ske i en defineret 

periode i slutningen af kurset før eksamen. De studerende får en email med link. Det anbefales, at 

besvarelser (både elektronisk og papir) sker på klassen. Dataindsamling stopper før eksamen. 

FFT 

Der er ikke faste procedurer. 

 

Procedure 

 Hvem udsender skema? USE 

Uddannelsesdekanen beslutter, hvilke fag, der skal evalueres. Evaluering gentages fra årligt op til hvert 

tredje år for hvert fag. Skemaer og link udsendes fra central enhed. 

 

 Hvem analyserer resultater?  Data behandles centralt og rapporter genereres centralt. Forestås af central forskningsbaseret enhed 

(Institute of Teaching and Learning) 

 

 Hvem modtager hvilke resultater hvornår og i 

hvilken form?  

 Gode erfaringer/eksempler? 

Rapporter modtages af fagkoordinator samt af centrale enheder (defineret af uddannelsesdekanen). 

FFT 

Det er kun faglærerne, der får rapporterne. 
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Opfølgning 

 Hvem er ansvarlig for opfølgning? USE 

Studenterne får adgang til rapporterne, samt et respons, som faglæreren har givet på rapporterne. De 

studerende modtager en email med link. For procedure – se link:  

http://www.itl.usyd.edu.au/feedback/reports/closingtheloop_trial.pdf 

 Hvornår følges der op/reageres på mindre gode 

undervisningsevalueringer? 
Study board følger op på faglærers refleksioner. Der følges op, når mere end 20% angiver utilfredshed på 

Likert-skala (anvender ikke gnst, men fordeling af tilfredshed-utilfredshed). Der ses på alt over 20%’s 

svarprocent eller 5 svar.  

 

Den centrale forskningsbaserede evalueringsenhed har møde hver måned med fakultetet (har 16 i alt), 

hvor der drøftes opfølgning og blandt andet de fire specifikke spm. 

 På hvilken måde følges der op?  

 Gode erfaringer/eksempler? 

FFT 

Faglærerafhængig opfølgning. 

Offentliggørelse 

 Hvordan offentliggøres resultaterne af 

undervisningsevaluering? 

 Gode erfaringer/eksempler? 

USE 

Aggregerede rapporter er offentligt tilgængelige, fagspecifikke kvantitative rapporter kan tilgås af 

studenter ved bruge at studenteradgangskoder.  

 

Underviseren kan tilføje kommentarer direkte på web samt feedback med dialog. Derudover opfordres til 

midterm-evaluering med kommentarer, som drøftes med de studerende 

 

Dekaner/Studieledere/Koordinatorer/Faglærere har password adgang til egne fulde kvantitative data.  

FFT 

Offentliggøres ikke. 
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B. Undervisningsevaluering på Lunds Tekniska Högskola 

 

Formål 

 Er formålet med undervisningsevaluering 

beskrevet? / Hvis ja, hvad er fokus? (udvikling, 

sikring osv.).  

  

Fokus er på udvikling og kvalitetssikring og ikke på kontrol. 

Hvad der evalueres  

 Procedure/principper for undervisningsevaluering? Alle kurser evalueres med standardskemaet.  

 Hvad besluttes omkring procedure/principper på 

hvilket niveau? (underviser, studienævn, institut, 

hovedområde og universitetsniveau) 

 

 Gode erfaringer/eksempler? 

 

Svaghed er de standardiserede spørgsmål, så der opnås mindre kursusspecifik information. Derfor suppleres 

med yderligere FFT. 

Svaghed er, at antallet af evalueringer per student per år kan være op til 16 (2 kurser per kvarter evalueret 

med både CEQ og FFT) 

 

Datagrundlag 

 Hvilket datagrundlag anvendes: spørgeskema 

med eller uden åbne spørgsmål, mundtlig, 

observation/iagttagelse, portfolio, 

fokusgruppeinterviews? 

Spørgeskema er nu elektronisk. Skemaet består af 26 spørgsmål, som alle har mulighed for 

fritekstkommentar plus: ”hvad var det bedste ved kurset?” og ”hvad skal hurtigst muligt ændres?” 

Der findes et selvudviklet IT system, så elektronisk dataindsamling, databehandling, samt rapportudskrivning 

sker centralt og automatisk. Kursusinformation og studenterdata hentes fra det studieadministrative system. 

 

Evalueringstidspunkt  

 Hvornår evalueres? Midtvejs i 

undervisningsforløbet, kort før 

undervisningsforløbets afslutning, ved 

undervisningsforløbets afslutning eller efter 

eksamen? 

 Gode erfaringer/eksempler? 

 

 

Skemaer udsendes elektronisk via universitetsmail efter eksamen. Der udsendes tre rykkere med ca. en 

uges interval. 

Fald i svarprocent fra ca. 75 til 45-48 ved overgang fra papir til web, men resultater er fundet valide. 

Accepterer svar som brugbare så længe svarprocent er over 33. Til gengæld blev fritekstsvar mere fyldige 

ved overgangen. 
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Procedure 

 Hvem udsender skema? Skema udsendes centralt. 

 Hvem analyserer resultater?  Data behandles centralt og rapporter genereres centralt. Studenterrådet udpeger sammen med 

fagkoordinator og kursusleder student(er) til censurering af fritekst inden offentliggørelse. 

 Hvem modtager hvilke resultater hvornår og i 

hvilken form?  

 Gode erfaringer/eksempler? 

Instituttet har adgang til alle rapporter, studieleder til de kurser, vedkommende har ansvar for. Hierarkisk 

adgang afhængigt af ansvarsområde.  

 

Opfølgning 

 Hvem er ansvarlig for opfølgning? Underviserne har ansvaret for opfølgning på rapporternes resultater. 

 Hvornår følges der op/reageres på mindre gode 

undervisningsevalueringer? 

Ændringer implementeres ved næste afholdelse af samme kursus. 

 

 På hvilken måde følges der op?  

 Gode erfaringer/eksempler? 

Et kursus indledes med at præsentere evalueringsresultaterne fra det forrige hold, samt hvad dette har 

medført af ændringer. 

Offentliggørelse 

 Hvordan offentliggøres resultaterne af 

undervisningsevaluering? 

 Gode erfaringer/eksempler? 

Endelig rapport offentliggøres på intranet.  
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E l i  f d i iEvaluering af undervisning
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Torben K. Jensen, CUL, AU, tkj@clu.au.dk, www.clu.au.dk

Disposition
Indledende om undervisningsevaluering

Evalueringsteorig

Læringsteori

Eksempler på evalueringsordning

Vision og faldgruper

Systematik i analyser af evalueringsordninger

2

Indledende om 
undervisningsevaluering

3

Arbejdsdeling: Eksamen vs. evaluering
Eksamensinstitutionen:

Måler om de studerende har lært nogetMåler om de studerende har lært noget

Evalueringsinstitutionen:
Måler om undervisningen har støttet de studerendes 
læring

4
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Evalueringsordning
1. Indsamling data

2. Procedure for anlyse og drøftelse af data2. Procedure for anlyse og drøftelse af data

3. Fastlæggelse af ansvar for opfølgning

5

Generelt om undervisningsevaluering
1. undervisning kan meningsfuldt og med udbytte 

evalueres på mange forskellige måder
2. der eksisterer mange forskellige evalueringsprocedurer 

på universiteterne
3. en del af dem er af dårlig kvalitet

1. Som hovedregel evalueres der uden forankring i teori om 
kvalitet i undervisning, læringsteori, evalueringsteori (og 
spørgeskemateori, hvor spørgeskemaer indgår). 

6

p g p g g )

Evaluering og “mål”
1. Forudsætningen for at man kan evaluere undervisningen 

hensigtsmæssigt er, at man har klare, eksplicitte (og kommunikerede) 
mål for sin undervisning, der hviler på klare, eksplicitte (og å  fo  s  u de v s g, e  v e  på a e, e sp c tte (og 
kommunikerede) opfattelser af, hvad kvalitet i undervisningen er. 

Understøtter læring, aktivere, motiverer, dybdelæring, [tilfredshed ] 
…

2. Det er afgørende, at også formålet med evalueringen gøres klart.
Bagudrettet kontrol, fremadrettet læring, …

3. Evalueringsinstrumentet er aldrig ”uskyldigt”
Konstituerende magt, påvirker organisationens faktiske mål

7

Evalueringsteori
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Hvorfor evaluerer vi?

Bl a  fordi vi skal:Bl.a. fordi vi skal:

- Universitetsloven –
studienævnets 

- akkreditering

De studerende udfylder

ved undervisningens afslutning

et spørgeskema

så studienævnet kan måle

om der er tilstrækkelig

9

tilfredshed

med læreren

Evalueringsteori og     
”tankeløs” undervisningsevaluering

1 Aktør 1 De studerende udfylder1. Aktør 
2. Tid 
3. Metode 
4. Formål
5. Standard
6. Kriterium
7 Evaluand

1. De studerende udfylder

2. ved undervisningens afslutning

3. et spørgeskema

4. så adm + lærer kan måle

5. om der er tilstrækkelig

10

7. Evaluand
6. tilfredshed

7. med læreren

4. Formål

Med hvilket formål evalueres?
1. Kontrol: af institutionen? af læreren?
2. Læring/udvikling: institutionen, læreren, stud.
3. Oplysning: dokumentation for andre
4. Strategisk: undgå noget der er værre
5. Taktisk: skubbe, udskyde, henvise

S b l k  d å d  l d  

11

6. Symbolsk: med på noderne, lærende org.
7. Konstituerende!!

1. Evalueringstænkning former undervisningstænkning
2. Alignment vs. U-intenderede mål

1. Aktør

Hvem skal egentlig evaluere?Hvem skal egentlig evaluere?

1. De studerende? I så fald i hvilken rolle? 
– I rollen som studerende (erkendelsesunder-søgelse)?
– I rollen som bruger (tilfredshedsundersøgelse)?
– I rollen som elev (én der skal løftes)?

2. Kollega?

12

3. Læreren selv?

4. Pædagogisk udviklingsenhed?
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2. Tid

Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at evaluere?

Midtvejs i undervisningsforløbet? 

Kort før undervisningens afslutning?

Ved undervisningsforløbets afslutning?

Efter eksamen?

13

Efter eksamen?

3. Metode
Hvilket datagrundlag skal bruges?

Spørgeskema (tal) ?p g
”Context-stripping-procedure” versus situationsbunden viden
systemunderstøttelse

Spørgeark (tekst) ?
Fokusgruppe interview? 
Mundtlig drøftelse?

Hvilken procedure?
Di l  bl dt i l d ?

14

Dialog blandt involverede?
Drøftelse i studienævnet?
Information til studielederen

Hvilken opfølgning?

6. Kriterium

Lært noget? Forandret sig?Lært noget? Forandret sig?
Kvalifikationer
Kompetencer
Værdier

Eksamen, censorkors

Understøttet læring hensigtsmæssigt?
Aktivitet, øget interesse og motivation, selvstændig tænkning, 
h i i  l i i (d bd l i )   

15

hensigtsmæssig læringsstrategi (dybdelæring),  mmm.
Tilfredshed? 

det man forventer minus det man får
teaching to the test

5. Standard

Hvornår er noget godt nok? 

Optimal?

Tilstrækkelig?

Over gennemsnittet?

Over tre på en skala fra 0 5?

16

Over tre på en skala fra 0-5?
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7. Evaluanden

1. Læreren? 

2. De studerende?  

3. Undervisningsforløbet? 

17

Læringsteori

18

Hvad understøtter de studerendes 
læring?

At de studerende bestiller noget
Effektiv undervisning handler om hvor længe, hvor hårdt, hvor 
hensigtsmæssigt de studerende kan motiveres til at arbejde med 
stoffet

Motivation
Interesse (vækkes/vokse)
Dybdelæring (Intention og strategi )Veltilrettelagt undervisning

19

Allignment og transparens mellem de fem didaktisk elementer
Indhold, læringsmål, eksamensformer, undervisningsformer, medier

Engagerede undervisere

Didaktik i undervisningsplanlægning – en model

Formål og 
læringsmål

Undervisningsforløb
g

Temaer og indholdEksamen
Felt for
didaktiske 
valg

20

Medier
- herunder Edu-IT

Metoder/
organisering

Felt for
didaktiske 
rammer

Studenter-
forudsætninger

Sociale-/kulturelle
forudsætninger

Organisatoriske og 
økonomiske rammer
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Undervisningsformer
Forelæsninger

Aktiverende forelæsninger
Mesterlære
’Konsulentarbejde’

Holdundervisning
Studenteroplæg
Teoretiske øvelser
Cooperative learning
Peer instruction/assessment
Diskussionsbaseret
Case-undervisning
Laboratorieundervisning

’Forskning’

Vejledning og feedback

Selvorganiseret undervisning
Læsegrupper
StudiekredseLaboratorieundervisning

Ekskursioner
Praktik
Problem-based learning
Projektundervisning

Udenlandsophold

One size does not fit all

Eksempel på evalueringsordning

Tænk på de enkelte elementer i undervisningsforløbet, herunder bl.a: Læringsmålenene, indhold, litteratur/pensum, de valgte
undervisningsformer, de valgte eksamensformer, planlægning og gennemførelse.

Hvad har været udbytterigt/meget udbytterigt? Hvorfor?

Hvad har været mindre udbytterigt? Hvorfor?

Undervisningsforløb:--_________________________
Underviser:________________________________ Årstal: _______ Forår:____ Efterår: ____ Studieår: 1 2 3 4 5

Hvad har været mindre udbytterigt? Hvorfor?

Tænk på din egen læringsindsats i kursusperioden i og imellem timerne:
Hvad har været udbytterigt ved din egen læringsindsats? Hvorfor?

Hvad har været mindre udbytterigt ved din egen læringsindsats? Hvorfor

23

Samlet vurdering af undervisningsforløbet (sæt kryds):

Meget udbytterigt_____ Udbytterigt: _____ Mindre udbytterigt:_____ Slet ikke udbytterigt:______

Forslag Jura, AU (TKJ): 
Formål

Det overordnede formål med evalueringen af 
undervisningen ved Juridisk Institut er - gennem en g J g
løbende uformel dialog mellem underviserne og 
deltagerne i undervisningen og en mere 
institutionaliseret dialog i regí af Studienævnet – at 
vurdere, om undervisningsforløbene inden for de givne 
rammer støtter deltagernes læring optimalt i forhold til 
l l

24

læringsmålene.
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Strategi
fremskaffer præcis og systematisk information om 
undervisningen, 
inddrager alle parter i undervisningen i 
evalueringsprocessen, 
er saglig og dialog-, lærings- og samarbejdsorienteret, og
økonomiserer med den enkeltes ressourcer.

25

Procedure
Fremlæggelse af læringsmål og pædagogiske valg ved 
undervisningsforløbets begyndelse (underviser, 15 

i tt )minutter)
Uformel, mundtlig midtvejsevaluering på de enkelte 
hold (underviser, 15 minutter)
Indsamling af evalueringsdata 2. sidste 
undervisningsgang (underviser,15 minutter til 
udfyldelse af spørge-skema eller spørge-ark, 
elektronisk – opkobling i undervisningslokalet)

26

elektronisk opkobling i undervisningslokalet)
Afsluttende evaluering på holdet sidste 
undervisningsgang med afsæt i læringsmål og 
evalueringsdata (underviser, 15 minutter).

….. procedure

Skriftlig vurdering af undervisningsforløbet på ca. 1 side på 
grundlag af læringsmål, studenternes evalueringer på 
spørge-skema eller spørge-ark samt underviserens spørge skema eller spørge ark samt underviserens 
iagttagelser (underviser, 60 minutter)
Mundtlig drøftelse af undervisningsforløbene på BA-
uddannelsen af 20 minutters varighed pr. fag mellem (i) 
undervisere, (ii) repræsentanter for de studerende og (iii) 
studielederen på et møde ledet af studielederen på 
grundlag af undervisernes 1 sides sammenfatninger 
(underviserne, 20 minutter; de studerende, 20 minutter; 

27

(
studielederen ½ dag)
Mundtlig drøftelse af kandidatfag i afdelingerne på 
grundlag af undervisernes 1 siders sammenfatninger 
(undervisere, 20 minutter). Sammenfatningerne afleveres 
til studielederne

…. procedure
Evalueringsark/evalueringsskemaer afleveres til 
studienævnssekretariatet (hvis der er tale om 

i d )papirudgaver)
Statistisk bearbejdning af materialet 
(studieadministrationen, 1 dag)
Undervisningsberetning sammenfattet af 
studielederen på grundlag af (i) undervisernes A4-
vurderinger, (ii) central bearbejdning af statistisk 
materiale og (iii) egne vurderinger drøftes i 

28

materiale og (iii) egne vurderinger drøftes i 
studienævnet og lægges på nettet (Studielederen, ½ 
dag).
Studielederens opfølgning og initiativer efter behov.
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Dimensionerne bag spørgeskemaets 
spørgsmål

Underviseren/god undervisning. 

Undervisningens organisering. Undervisningens organisering. 

Arbejdsbelastning. 

Generelle færdigheder og kompetence. 

Motivation. 

Aktiv studieadfærd.

29

Generel vurdering af udbytte.

De studerende

Angiv i hvilken grad du er enig
eller uenig i følgende udsagn

Helt
uenig

Overve
jende
uenig

Hverke
n enig
eller
uenig

Overve
jende
enig

Helt
enig

1 2 3 4 5
1. Underviseren/god undervisning
Underviseren forekom meget engageret i stoffet
Underviseren gjorde sig store anstrengelser for
at forstå de vanskeligheder jeg og mine
medstuderende har haft med stoffet
Underviseren var særdeles god til at forklare
tingene

30

tingene
Underviseren gjorde sig store anstrengelser for
at gøre stoffet interessant

Der har været gode muligheder for at få
tilbagemelding/vejledning vedrørende mine
faglige præstationer

2. Undervisningens organisering Helt
uenig

Overvej
ende
uenig

Hverke
n enig
eller
uenig

Overvej
ende
enig

Helt
enig

Læringsmålene for undervisningsforløbet blev klart
formulerede og klart kommunikerede

Kravene til prøver og eksamener blev klart
formulerede og klart kommunikerede

Der er god overensstemmelse mellem de
kommunikerede læringsmål og eksamenskrav

De valgte undervisningsformer og -aktiviteter har

31

støttet mit læringsarbejde med henblik på de
udmeldte læringsmål og eksamenskrav

Litteraturen/pensum har været velvalgt i forhold til
relevans, udbytte og sværhedsgrad

3. Arbejdsbelastning Helt
uenig

Overve
jende
uenig

Hverke
n enig
eller
uenig

Overve
jende
enig

Helt
enig

Arbejdsbyrden på kurset var passende

Mængden af stof betød, at der var mulighed for at
fordybe sigfordybe sig
4. Generelle færdigheder og
kompetencer
Undervisningsforløbet har udviklet mine evner til
at arbejde som en del af en gruppe

Undervisningsforløbet har udviklet mine evner til
at kommunikere mundtligt om en faglig

32

g g g
problemstilling
Undervisningsforløbet har udviklet mine evner til
at kommunikere skriftlig om en faglig
problemstilling
Undervisningsforløbet har bidraget til at udvikle
mine evner til at planlægge mit eget arbejde
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5. Motivation Helt
uenig

Overve
jende
uenig

Hverke
n enig
eller
uenig

Overve
jende
enig

Helt
enig

Undervisningsforløbet har givet mig lyst til at lære
mere
Undervisningsforløbet har øget min interesse for
området
Jeg har i undervisningsforløbet følt mig som en del af
et fagligt fællesskab
6. Generel vurdering af udbytte
Undervisningsforløbet har alt i alt været meget
udbytterigt
7. Læringsaktiviteter 1
Jeg har undervejs i undervisningsforløbet i det store

33

g j g ø
og hele læst pensum/litteratur og egne noter i henhold
til undervisningsplanen
Jeg har leveret en passende arbejdsindsats i dette
undervisningsforløb
I timerne har jeg været en aktiv studerende
Jeg har bidraget til en positiv læringsatmosfære i
timerne

8. Læringsaktiviteter 2

Jeg har alt i alt brugt i gennemsnit pr. uge på dette
undervisningsforløb brugt:

0 timer 1-3 t. 4-6 t 7-9 t. 10 el. fl.

Jeg har i dette semester fulgt antal
fag/undervisningsforløb:

1 2 3 4 5 el. fl.

Jeg har alt i alt i dette semester i gennemsnit pr. uge på mine
studier brugt:

0-10 t. 10-20 t 20-30 t 30-40 t 40 el. fl.

Mit hidtidige karaktergennemsnit på studiet er: Ved
ikke

2-3,9 4-6,9 7-9,9 10-12

34

Jeg forventer i dette undervisningsforløb karakteren: -3-0 2 4 7 10 12

Vision og faldgruper

35

Vision
1. At underviserne evaluerer, fordi de ikke kan lade være

Opsatte på at observere og få feed back på effekterne af deres p p g p
egen undervisning på de studerende

36
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Faldgruber
At evalueringsinstrumentet skader undervisningen

37

Systematik i analyser af 
evalueringsordninger

38
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Arbejdsgruppens undersøgelse af undervisningsevalueringspraksis på 

Aarhus Universitet 

 

1.1 Undervisningsevaluering på AU Science and Technology 

Generelt er metoderne for undervisningsevaluering på hovedområdet AU Science and 

Technology forskelligartet på tværs af uddannelser og institutter, hvilket gør det problematisk 

at sammenligne undervisningsevalueringer på tværs af hovedområdet. En forskelligartethed 

der i særdeleshed har været fremtrædende efter fusionen med eksempelvis 

diplomingeniøruddannelsen, hvor underviserne selv har bestemt fokus for 

undervisningsevaluering og udpeget forbedringsområder. På baggrund af de forskellige 

evalueringspraksisser udarbejdede Center for Scienceuddannelse et notat, der på baggrund 

af en undersøgelse fortaget blandt de naturvidenskabelige studerende, formulerede 5 

grundprincipper for god undervisningsevaluering: 

 

1. Minimalt: Kun det nødvendige og efterspurgte skal indgå. 

2. Fleksibelt: for både studerende og undervisere. 

3. Meningsfuldt: evalueringernes brugbarhed skal være synlig og med obligatorisk 

tilbageføring af undervisningsevalueringens resultater til de studerende. 

4. Evalueringstidspunktet skal fremrykkes, så underviser kan foretage den obligatoriske 

tilbageføring til de studerende.  

5. Hurtig respons og maksimal automatisering: det skal være nemt og hurtigt at evaluere 

og afrapportere. 

6. Udviklingsorienteret: evaluering skal være formativ. 

 

På baggrund af ovenstående notat blev pilotprojektet ”Ny Kursusevaluering” i 2011 igangsat 

med en fælles digital undervisningsevalueringsplatform. Undervisningsevaluering i Ny 

Kursusevaluering er opbygget omkring et spørgeskema, der både indeholder obligatoriske 

spørgsmål på tværs af kurserne og kursusspecifikke spørgsmål den enkelte underviser kan 
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formulere til egne studerende. Endvidere har man på hovedområdet lavet en spørgsmålsbank 

til inspiration og brug for underviserne i sammensætningen af deres undervisningsevaluering. 

Undervisningsevalueringerne i pilotprojektet har været gennemført før eksamen, mens det 

førhen på hovedområdet typisk har foregået efter eksamen. Erfaringerne med Ny 

Kursusevaluering har været gode og er blevet modtaget positivt blandt studerende og 

undervisere. 

 

1.2 Undervisningsevaluering på AU Health: 

På Health har arbejdsgruppen kigget på evalueringspraksis på fakultetets største uddannelse, 

Medicin. Her har man arbejdet med en formålsbeskrivelse i flere år. Der foretages systematisk 

evaluering af alle fag halvårligt. Kun de kliniske ophold på hospitalsafdelinger på 

kandidatdelen evalueres ikke på denne måde. Den systematiske evaluering foregår ved, at 

evalueringsskemaer udleveres til sidste undervisningsgang i alle fag. Skemaerne indeholder 

både generiske spørgsmål, bl.a. til de studerendes tidsforbrug til både læsning, læsegrupper 

og undervisning samt til procentvis deltagelse samt fagspecifikke. Spørgsmålene kan både 

være Likertskala, tids- eller procentangivelser og fritekst. Herudover har fagene i løbet af de 

sidste par år haft mulighed for at påvirke dele af deres eget spørgeskema, så de kan stille 

fagspecifikke spørgsmål målrettet de relevante undervisningsmodaliteter, som fx udbytte af 

holdundervisning, laboratoriearbejde osv., samt spørgsmål til fx brugen af specifikke 

lærebøger. 

 

Evalueringsskemaerne læses af underviserne og indleveres herefter til Center for Medicinsk 

Uddannelse (MEDU), som halvårligt genererer en rapport med grafer over studerendes svar. Til 

dette er der ansat en studentermedhjælper samt løbende sekretærbistand til rundsending af 

skemaer, opfølgning og rykkere. Rapporten sendes til både studienævn og de respektive 

involverede institutter til kommentering og diskuteres herefter i Studienævnet på baggrund af 

kommentarer fra fagene på resultaterne. Studienævnet kan på baggrund heraf vælge at 

kontakte de enkelte fag med ris, ros og konkrete ændringsforslag. I rapporten er det desuden 
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blevet praksis, at de seneste års grafer medtages som sammenligningsgrundlag, så 

Studienævnet kan følge udviklingen over tid. Evalueringsresultaterne offentliggøres (uden de 

studerendes kommentarer) på MEDU’s hjemmeside. 

 

Nogle fag (bl.a. fysiologi) vælger desuden at indkalde studenterrepræsentanter til en 

mundtlig evaluering af undervisningen, hvor de enkelte undervisningshold er repræsenteret af 

1-2 studerende på et møde. Dette foregår ikke systematisk på alle fag. 

 

Gode erfaringer: Systematisk evaluering, hvor Studienævnet kan følge udviklingen over tid 

med de enkelte fag. Understøttelse til evaluering fra MEDU hjælper til, at data bliver mere 

overskuelige. Udfordringer: Den sidste undervisningsgang er ikke nødvendigvis den mest 

velbesøgte, hvilket har betydning for svarprocenten. Der kan opstå evalueringstræthed hos de 

studerende med så hyppige evalueringer for alle fag. 

 

På Institut for Æstetik og Kommunikation (IÆK) følges en model hvor 

uddannelsesfagudvalget selv afgør hvilke metoder, der anvendes, herunder om der skal gøres 

brug af en mundtlig og/eller skriftlig evalueringsform. Det er dog et krav at evalueringen skal 

munde ud i et skriftligt notat, der sendes til uddannelseslederen underskrevet af underviser og 

minimum én studerende. Evalueringen skal som minimum forholde sig til følgende: 

 

 Har kurset levet op til kursusbeskrivelsen og til de faglige mål? 

 Det faglige niveau og mængden af læsepensum. 

 Hvilke typer af læringsaktiviteter de studerende vurderer som udbytterige/mindre   

udbytterige for deres læring. 

 Hvilke erfaringer underviseren/ne kan tage med sig i den videre udvikling af 

læringsaktiviteterne i det evaluerede forløb. 

 De studerendes forberedelse og deltagelse. 

 Opfølgning på midtvejsevalueringen. Er der blevet fulgt op på de aftaler der blev indgået i 

forbindelse med midtvejsevalueringen. 
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 Endelig kan det være en god ide at følge op på, hvilke initiativer der er taget til at fremme de 

studerendes refleksion over egen læring, og udfaldet heraf. 

 

Uddannelsesfagudvalget samler evalueringerne af de enkelte kursusforløb i et kortfattet, 

opsummerende notat pr. ”uddannelse”, dvs. opdelt i hhv. BA- og KA-uddannelser, samt 

selvstændige tilvalg (Det vil sige tilvalg, der ikke samlæses med eller er identisk med dele af 

en eksisterende BA/KA- uddannelse). Der er udsendt en skabelon som skal anvendes. 

 

Institut for Kommunikation og Samfund (IKS) gennemfører deres undervisningsevalueringer 

efter samme evalueringspolitik som IÆK og derfor ligner evalueringspraksisser på de to 

institutter også hinanden. For begge institutter udgør evalueringspolitikkerne et 

’minimumspapir’, således forstået at det enkelte uddannelsesfagudvalg frit kan indføre 

evalueringspraksisser, der rækker ud over og supplerer de beskrevne procedurer. 

Evalueringsprocedurerne skal medvirke til: 

1. At kvalitetssikre og udvikle enkelte undervisnings- og vejledningsforløb med henblik på at 

fremme de studerendes læringsudbytte og sikring af den forskningsbaserede uddannelse. 

2. At kvalitetssikre og udvikle hele uddannelser med henblik på at fremme de studerendes 

læringsudbytte og sikring af den forskningsbaserede uddannelse. 

3. At sikre muligheden for at kunne evaluere særlige uddannelsesmæssige initiativer med henblik 

på at kunne videreudvikle eller afslutte dem (f.eks. KA-rus-intro, rammesatte studieaktiviteter) 

4. At efterleve lovkravet ved offentliggørelse af evalueringer. 

 

For Teologis vedkommende inddrages evalueringerne i overvejelser om ny(e) 

studieordning(er), i overvejelser omkring udbud af valgfag samt i overvejelser om hvorvidt nye 

undervisere skal have en ’mentor’ tilknyttet samt i pædagogiske overvejelser. 

 

Proceduren for evalueringerne følger en model, hvor alle ph.d.-studerende og adjunkter, der 

har haft undervisning i semestret får evalueret deres undervisning. Lektorer og professorer får 

evalueringsskemaet efter en turnusordning, så de enkelte underviseres undervisning 
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evaluereres pr. tredje semester. Udover den faste turnusordning slutevalueres (ligeledes 

skriftlig evaluering) alle nye fag, alle fag med nye undervisere, fag der ved sidste evaluering 

fik en utilfredsstillende evaluering samt fag hvor afgørende nyt materiale inddrages/hvor ny 

eksamensform optræder/hvor forsøgsordning optræder. Evalueringen er skriftlig, og 

underviserne samler skemaerne og skriver en rapport til studienævnet på basis af egne 

synspunkter/overvejelser og de indsamlede skemaer. Den skriftlige evaluering følges op med 

en afsluttende mundtlig evaluering på holdet. 

 

Herefter udarbejder studienævnets formand og næstformand en samlet evalueringsrapport, 

der drøftes i studienævnet. Efter beslutning i studienævnet drøfter formanden evalueringen 

med den pågældende underviser. 

 

På Institut for Uddannelse og Pædagogik indsamles undervisningsevalueringer gennem 

elektroniske spørgeskemaer, der er tilgængelige ved sidste undervisningsgang, hvor der er sat 

tid af til, at de studerende kan besvare spørgsmålene på deres medbragte bærbare 

computer. Derefter skal der være en mundtlig evaluering mellem underviser og studerende. 

Underviseren laver en kort skriftligt opsamling, som en repræsentant for de studerende 

underskriver, inden det sendes til UFU-lederen.  

 

Opfølgning sker ved at undervisernes korte opsamling og evalueringsrapporter for 

undervisningen 2012 behandles i UFU’erne. UFU-lederne skal udarbejde et resume i notatform 

af hovedindtrykket af evalueringen og en overvejelsesdel til drøftelse i studienævnet. Ved 

forhold, som UFU-leder mener, bør medføre en mere indgående drøftes i studienævnet, 

sendes en begrundet henvendelse til studienævnets formand. Studienævnet behandler 

UFU’ernes tilbagemelding samt evalueringsrapporterne. Studielederen udarbejder et samlet 

notat til offentliggørelse. 

 

1.4 Undervisningsevaluering på AU School of Business and Social Sciences School (BSS) 
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BSS’ syv institutter (AU Herning medregnet) benytter sig overordnet set af elektronisk 

evaluering. Det er således kun Institut for Økonomi, der bruger den traditionelle 

papirevaluering, hvor de studerende ved afslutningen af undervisningsforløbet modtager et 

spørgeskema på papirform, hvorefter svarene bliver scannet, og resultaterne bearbejdet. I 

samme ombæring kan det tilføjes, at alle fag i hvert semester bliver evalueret på økonomi. AU 

Herning er heller ikke fuldstændig overgået til den elektroniske evaluering, men er i en proces 

hvor det er blevet afprøvet på forsøgsbasis, og der arbejdes nu på at overgå til den samme 

elektroniske evaluering, som de resterende institutter benytter sig af. 

 

For hvis der ses bort fra enkelte særtræk ved de forskellige institutter/uddannelser, så foregår 

den elektroniske undervisningsevaluering på samme måde – dog er spørgeskemaerne meget 

forskellige; men generelt er der spørgsmål med likertskala, og så er der mulighed for 

uddybning ved kvalitative kommentarer. Generelt set modtager to AC-fuldmægtige, der er i 

Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), oplysninger om, hvilke fag der skal 

evalueres. På både psykologi og statskundskab bliver alle fag evalueret, mens der på de 

resterende studienævn er en turnusordning, hvor det f.eks. er nye fag, der skal evalueres. 

Derudover får forskellige interessenter, institut, undervisere mv., mulighed for at tilføje fag til 

den elektroniske undervisningsevaluering. SNUK
1

 sørger for, at fagene bliver oprettet i 

SurveyXact, der trækkes respondentlister på de undervisningstilmeldte i det 

studieadministrative STADS, og det aftales med studienævn, og i nogle tilfælde med den 

enkelte underviser(e), hvornår evalueringen skal udsendes, og hvornår den skal være afsluttet. 

Det betyder i mange tilfælde, at den enkelte underviser vender tilbage med spørgsmål, evt. 

ekstra spørgsmål til spørgeskemaet osv. Der lægges vægt på, at det dels er en god idé at 

afsætte tid på forelæsningen/timen til, at de studerende kan besvare på spørgeskemaet, og 

at det dels er en god idé at gennemgå resultaterne med de studerende. For førstnævnte viser 

erfaringen ganske enkelt, at de studerende ikke er tilbøjelige til at besvare spørgeskemaer i 

deres fritid, mens sidstnævnte gør, at de studerende føler sig hørt og i hvert fald får en 

                                                

1  Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening 

Bilag 13

112 af 164



  

 
 

 

 

fornemmelse af, at svarene bliver læst og taget op til overvejelse. 

 

Svarprocenten er et ”problem” ved den elektroniske evaluering på BSS. Den kan i de fleste 

tilfælde løses ved, at de studerende besvarer på forelæsningen/timen; men der har også 

været studerende, der ikke mener, at de modtager mailen med link til spørgeskemaet. BSS 

benytter sig af de studerendes AU/ASB-mail, og formodningen er, at de studerende måske 

ikke er opdraget til at tjekke denne mail, og når der samtidig har været et it-system som AULA, 

hvor de studerende har kunnet bruge deres personlige hotmail mv., har det været med til at 

skabe forvirring. Det skal dog understreges, at det kun er en formodning. Problemet med den 

på nogle institutter lave svarprocent er forsøgt løst ved at give de studerende mulighed for 

også at besvare via enten AULA eller CampusNet; men det betyder i samme ombæring, at de 

får to muligheder for at besvare spørgeskemaet, da det ikke er muligt at tjekke, om den 

samme studerende har svaret flere gange. Det er der dog ingen indikationer på. En yderligere 

udfordring kan være, at der kan spores en vis evalueringstræthed ved de studerende, da de 

generelt skal igennem mange evalueringer. Derudover betyder kontakten mellem 

fuldmægtig og underviser, og den frihed underviser har til at ændre, at der i perioder kan 

være mange henvendelser og meget kontakt mellem fuldmægtig og underviser, hvilket alt 

andet lige betyder en ekstra arbejdsbyrde, som det er svært at tage højde for. Ved 

afslutningen af evalueringen bliver resultaterne sendt til de enkelte undervisere, til studienævn 

og studieleder, samt til institutleder og evt. fag/undervisningskoordinatorer. Resultaterne bliver 

bl.a. behandlet i studienævnene. 

 

Der foreligger på grund af forskellighederne ikke en central detaljeret evalueringspraksis, men 

på Institut for Erhvervsøkonomi og på Institut for Erhvervskommunikation kan der dog findes 

information om ”principperne for undervisningsevalueringen” og ”evalueringsprocessen”. 

Aggregerede resultater af undervisningsevalueringen offentliggøres på nettet i henhold til 

lovbekendtgørelse nr. 880 af 19. september 2005 af lov om gennemsigtighed og åbenhed i 

uddannelserne mv. (VTU udsendte i 2008 en revideret vejledning om lov om åbenhed og 

gennemsigtighed i universitetsuddannelser). 
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Undervisningsevaluering på Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU) 
 

Jævnfør kommissoriet for arbejdsgruppen for undervisningsevaluering på DPU 
vedtaget på studienævnsmødet  d.19.  marts 2013 fremlægger arbejdsgruppen 
hermed: 

1. forslag til metode, indhold og praksis som tager hensyn til interessenternes interesser 
2. forslag til formål og udformning af IUP‐spørgeskemaet 

Interessenter og formål 
Arbejdsgruppen har identificeret en række interessenter og formål med undervisningsevaluering (bilag 1).  

Arbejdsgruppen har identificeret 7 interessenter: 1) studerende, 2) modulansvarlige og undervisere, 3) 
uddannelsesledere og Uddannelsesfaglige udvalg, 4) studienævnet, 5) studieleder og institutledelse, 6) 
dekanatet og 7) offentligheden herunder akkrediteringsrådet. 

Arbejdsgruppen har derudover opstillet 7 formål med evaluering af undervisningen: 1) udvikling af 
undervisning ‐ løbende i semestret, 2) udvikling af undervisningen ‐ videre frem, 3) udvikling af 
uddannelserne, 4) monitorering af de studerende, 5) monitorering af underviserne, 6) monitorering af 
uddannelserne og 7) legitimering af uddannelserne. 

En del interesser og formål er sammenfaldende, mens en mindre del af interesser og formål kan være 
modstridende. Arbejdsgruppen har i nedenstående forslag forsøgt at imødekomme de oplistede 
interessenters interesser og formål med undervisningsevalueringen på en meningsfuld måde. 

Formål, metode, indhold/udformning og praksis 
Alle interne og eksterne interessenter har interesse i, at undervisningsevalueringen har til formål, at 
understøtte læringen og undervisningskvaliteten i løbet af semestret samt at støtte udviklingen af 
undervisningen og undervisningskvaliteten for kommende semestret.  

Dette mener arbejdsgruppen bedst understøttet gennem en midtvejsevaluering1 og en slutevaluering2.  

                                                            
1 Der foretages allerede midtvejsevalueringer på nogle uddannelser. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i eksempler fra 
Pædagogisk Antropologi og Generel Pædagogik (bilag 2).  
2 Der foretages udover den fælles slutvejsevaluering på DPU (bilag 3) supplerende lokale slutevalueringer på visse af instituttets 
uddannelser.  
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Midtvejsevaluering 
Formål 

Midtvejsevalueringens formål er at skabe en refleksion og dialog mellem underviser og studerende om 
forhold i undervisningen, der er særlig fordrende for læringsmiljøet i forhold til uddannelsens samlede mål 
og indhold og tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen, eller som der måtte være behov for 
at justere.   

Indhold 

Arbejdsgruppen opfordrer til at midtvejsevalueringernes indhold fastlægges af evalueringens primære 
aktører – de studerende og underviser(ne)/den modulansvarlige og tager afsæt i den enkelte uddannelses 
fagmiljø således at den bedst understøtter de studerendes læring og undervisningskvaliteten. (se 
eksempler på spørgsmål i en midtvejsevaluering i bilag 4). Evalueringen kan være mundtlig eller skriftlig og 
individuel eller foregå i grupper. 

Praksis 

De uddannelsesfaglige udvalg udarbejder en vejledning til, hvilke forhold der med fordel kan evalueres ved 
midtvejsevalueringen. 
 
Midtvejsevalueringen skal i efterårssemestret være gennemført senest i uge 40 og i forårssemestret senest 
i uge 14. Kort herefter holdes et opfølgningsmøde med uddannelseslederen og det pågældende semesters 
modulansvarlige, hvor de gennemførte midtvejsevalueringer reflekteres og diskuteres. 

Uddannelsesleder sammenskriver en kort opsummering af midtvejsevalueringerne som tilsendes 
studieleder. 

Slutevaluering 
Formål 

Slutevalueringens formål er dels at sikre aggregerede kvantitativt data til sammenligning over tid og dels at 
sikre kvalitativt data til brug for refleksion og dialog på holdet om forhold i undervisningen, der er særlig 
fordrende for læringsmiljøet i forhold til fremadrettet at sikre at uddannelsens samlede mål og indhold 
indfries, samt at tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen understøtter dette. 

 

Indhold/udformning  

Slutevalueringen består af en fælles DPU spørgeskemaundersøgelse, som fremsendes elektronisk til den 
studerendes AU e‐mailadresse, og udfyldes individuelt af de studerende; samt en fælles evaluering i 
plenum på sidste undervisningsgang, som giver de studerende muglighed for mundtligt at uddybe deres 
skriftlige evaluering samt få mulighed for at evaluere forhold, der ikke indgår i evalueringsskemaet. 
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Arbejdsgruppen opfordrer til at spørgeskemaundersøgelsens centrale indhold fastlægges at studienævnet, 
med mulighed for at de primære aktører – de studerende og underviser(ne)/den modulansvarlige med 
afsæt i den enkelte uddannelses fagmiljø kan få enkelte supplerende spørgsmål med, med henblik på en 
fyldestgørende evaluering af de studerendes læring og undervisningskvaliteten. 
 

Praksis 

Institutadministrationen er ansvarlig for den administrative understøttelse af slutevalueringen.   

En gang årligt kan studienævnet om underhensyn til at sikre de aggregerede kvantitativt data til 
sammenligning over tid at indstille til at ændre spørgeskemaets udformning.  

Hvert Uddannelsesfaglige udvalg kan ved hver slutevaluering vælge mellem en række af tillægsspørgsmål til 
spørgeskemaet. 

Institutadministration udarbejder spørgeskemaet og sender spørgeskemaet til de studerendes IUP‐
mailadresser.  

De aggregerede besvarelserne bliver gjort tilgængelige på Black Board for de involverede studerende og 
undervisere. Den modulansvarlige kan supplerer med egne kommentarer 

De kvalitative besvarelser bliver sendt til den modulansvarlige/underviser, som sammen med en 
studenterrepræsentant fra modulet gennemgår de samlede skriftlige evalueringer samt forholder sig til den 
mundtlige slutevaluering. 

På sidste undervisningsgang foretages en mundtlig evaluering i plenum. 

På baggrund af den mundtlige evaluering udarbejder den modulansvarlige en kort skriftlig sammenfatning 
af holdets slutevaluering, som underskrives af modulets studenterrepræsentant og sendes til 
institutadministrationen. 

Institutadministrationen gør modulevalueringsnotatet tilgængeligt på Black Board for den modulansvarlige/ 
underviser(e), de på modulet indskrevne studerende samt uddannelsesleder og studieleder. 

Uddannelseslederen bruger modulevalueringsnotatet som bilag til møder med UFU og gruppen af 
modulansvarlige, hvor formativ evaluering af hvert modul er på dagsordenen. 

UFU beslutter hvordan der skal følges op på modulevalueringerne. Uddannelseslederen laver en kort 
opsummering af midtvejsevalueringerne og er ansvarlig for eksekvering af eventuelle beslutninger. 

Uddannelseslederens opsummering af midtvejsevalueringerne sendes til studieleder og danner baggrund 
for en generel orientering af studienævnet, hvor særlige forhold af interesse kan diskuteres.  

Evalueringerne samt eventuelle kommentarer lægges på hjemmesiden, så studerende og undervisere får 
mulighed for at orientere sig i evalueringsresultaterne samt eventuelle tiltag, samt således at 
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uddannelsernes gennemprøvede kvalitetskultur qua det løbende og systematiske kvalitetssikringsarbejde 
(undervisningsevaluering og opfølgning) samt opfølgning kan dokumenteres i forhold til 
Akkrediteringsinstitutionen. 

Forslag til formål og udformning af IUPspørgeskemaet 
Arbejdsgruppen foreslår at formålet med IUP‐spørgeskemaet skal være to delt. Dels skal det sikre 
aggregerede kvantitativt data til sammenligning over tid, som kan offentliggøres hurtigt og delvist 
automatisk; dels skal det sikre kvalitativt data til brug for uddybende refleksion og dialog på holdet om 
forhold i undervisningen, der er særlig fordrende for læringsmiljøet i forhold til fremadrettet at sikre at 
uddannelsens samlede mål og indhold indfries, samt at tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
undervisningen understøtter dette. 

Spørgeskemaet har været kritiseret for at indeholde for mange og ikke relevante spørgsmål. 
Arbejdsgruppen har derfor set på spørgeskemaets spørgsmål og identificeret spørgsmål som 
arbejdsgruppen finder mindre relevante i forhold til at få opfyldt spørgeskemaundersøgelsens to foreslået 
formål. 

Arbejdsgruppen deltog d. 29. april i det AU organiseret halvdagsseminar Undervisningsevaluering med 
fokus på internationale erfaringer med oplæg fra Professor Keith Trigwell fra Institute for Teaching and 
Learning (ITL), University of Sydney og Universitetslektor Roy Andersson fra Lunds Tekniska Högskolas 
universitetspædagogiske enhed (bilag 7), og arbejdsgruppen vil anbefale at DPU‐spørgeskemaet gør brug af 
de erfaringer, som de to universiteter har gjort sig i udformningen af deres spørgeskemaer, herunder 
særligt at DPU‐ spørgeskemaundersøgelsen lægger sig op ad den model som The University of Sydney 
bruger (bilag 8). 
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Undervisningsevaluering 
på RUC 

 
 
Oplæg på Århus Universitet 
22. februar 2013 
Geeske de Witte Vestergaard  RUC/UI 

Velkommen til  
Roskilde Universitet 

RUC Campus 

 
Roskilde Universitet (RUC) blev oprettet i 1972 med det formål 
at udføre forskning og undervisning på højeste niveau.  
Disse aktiviteter er organiseret i 6 multidisciplinære institutter:  

 

 Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT) 
 Institut for Natur, Systemer og Modeller (NSM) 
 Institut for Kultur og Identitet (CUID) 
 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) 
 Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) 
 Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning (PAES) 

Roskilde Universitet 
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Sikring og udvikling af kvalitet sker i første omgang i kraft 
af den faglighed, der er basis for arbejdet blandt fagligt 
kompetente forskere, undervisere og ansatte med 
administrative opgaver. 
Kvalitetssystemet baserer sig på et evalueringssyn, der er 
grundlæggende dialogisk forankret. Dialogen initieres af 
kerneaktørerne i uddannelserne, nemlig 
undervisere/vejledere og studerende. 
Ansvaret for de enkelte dele af kvalitetssikringen placeres 
præcist i de forskellige dele af organisationen, så 
ansvarsfordelingen i forhold til de forskellige opgaver altid 
er tydelig.  

 

Undervisningsevaluering på RUC 

I undervisningsevalueringen er der fokus på 
udvikling  ikke på kontrol 
 
Evalueringsform skal kunne tilpasses den 
enkelte uddannelse 
 
Fokus på opfølgning 
 
 
 

Standarder 

1. Studieleder, uddannelsesleder og institutleder 
holder sig gensidigt orienterede og 
samarbejder om udvikling, herunder den 
overordnede pædagogiske udvikling af 
undervisningen. 
 

2. Studienævnet fastlægger anvendte 
evalueringsmetoder, som formidler på 
fagenes/uddannelsernes hjemmeside. Den 
enkelte underviser vælger blandt mulighederne 
på uddannelsen. 

Alle kurser og projektforløb evalueres løbende 
dialogisk, og der anvendes midtvejsevalueringer 
eller tilsvarende. Evalueringerne skal indeholde 
refleksioner over følgende forhold: opfyldelse af 
læringsmål, undervisningens form og 
tilrettelæggelse samt vurdering af 
undervisningsaktiviteter og evt. forslag til 
forbedringer. 
 
Alle nye kurser evalueres skriftligt i tillæg til 
den løbende dialogiske evaluering, og der 
udfærdiges en skriftlig rapport. 

Bilag 16

125 af 164



Alle kurser og projekter evalueres skriftligt 
hvert 3. år i tillæg til den løbende dialogiske 
evaluering, og der udfærdiges en rapport. 
 
Der skal ved rapportering til studienævn 
obligatorisk indgå en redegørelse for, hvordan 
der følges op på den feedback/kritik der er 
kommet frem. Herefter kan studieleder og 
studienævn i behandlingen af samtlige 
tilbagemeldinger tage stilling til, om der er 
behov for yderlige opfølgning. 

Alle sager som vedrører enkeltpersoner, 
eksempelvis klager over undervisning eller lign., 
skal forelægges institutlederen. Institutleder 
skal, som personaleansvarlig, følge op på 
sådanne henvendelser og diskutere den enkelte 
undervisers konkrete udfordringer og 
muligheder for at adressere dem. 
 
Generel pædagogisk udvikling af 
undervisningen og efteruddannelse af 
undervisere indgår som et fast led i MUS-
samtaler. 
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Experiences with implementing 
teaching evaluation  

at the University of Sydney

Aarhus University, Denmark 

Institute for Teaching and Learning 
Keith Trigwell 

What might make this topic interesting? 

2 

Note 1: information for teacher on each of 12 items  
 

Note 2: Comparison with previous surveys 

Note 3: feedback to students (closing the loop)  
 

Note 4: management review system 
 

 Unit of Study Evaluation (USE) reports 

INITIAL QUESTION 

3 

At Sydney the focus is student learning 
And it includes the student experience of teaching 
 
Designed for development 
Growing usage for judgement, performance indicators 

To evaluate the teacher (as in USA) or teaching, or 
the student learning experience? 

What is the purpose? 
 

Is changing usage valid? 
For example evaluation requires multiple source/method 
 

At University of Sydney 

4 

University, coursework, current students, whole degree 
version of CEQ (SCEQ) Level 2 

Unit of Study, coursework, current students, individual 
subjects, elements of CEQ (USE) Level 3 
 

National indicator based on research on SL (CEQ) 
Compare with NSSE (USA), NSS (UK) Level 1 
 

Individual teacher, coursework, current students, own 
design, confidential to teacher (FFT) Level 4 
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Levels of data collection 

5 

1

2 

3 

4 

Level 
Whole  
degree 

Current  
degree 

Individual  
subjects 

Individual  
teachers 

NATIONAL Whole program: Level 1 

6 

Administered by us for government use every year 

Focus on learning - minimum is 12 items in two 
scales plus one overall satisfaction item 
 

Because it goes to graduates, it is a lag indicator 

Results were used for funding, now student information 
 

This system, and all our surveys build on student 
learning research as follows...  
 

    CEQ (Course Experience Questionnaire) 

3P MODEL OF STUDENT LEARNING 

7 

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) 

 
PERCEPTIONS OF 

CONTEXT 
(quality of teaching, clarity of 

goals, appropriateness of 
workload, assessment) 

APPROACHES TO 
LEARNING (how they 
learn; surface, deep) 

 
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. 

3P MODEL OF STUDENT LEARNING 

8 

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) 

 
PERCEPTIONS OF 

CONTEXT 
(quality of teaching, clarity of 

goals, appropriateness of 
workload, assessment) 

APPROACHES TO 
LEARNING (how they 
learn; surface, deep) 

 
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. 

Graduate skills 
Overall satisfaction 
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LOCAL: Whole program: Level 2 

9 

September every 2 years, central collection of feedback 
from current students on their whole program 

Same items (scales) as (original) CEQ 
 

Sample, >500 from every faculty (usually n=8000+) 

Results discussed at central education committee 
and are shown on a public website 
 

Faculties note what they have done in response 
 

    SCEQ (Student Course Experience Questionnaire) 

LOCAL Unit of Study: level 3 

10 

Unit of Study Evaluation (U.S.E.) system 

On average every 2 years, teachers collect feedback 
from their students on each unit of study (12 items) 

The USE system is run centrally, and the information is 
available to the teachers, students and management 
 

It is linked to SCEQ, CEQ (and university KPIs) 

Faculties choose 4 items to address any uniqueness 
 

The results, with actions, are fed back to students  
 

LOCAL Individual teacher: level 4 

11 

Feedback for Teachers (FFT) system 

Teachers can organise to collect confidential 
feedback from their students at any time 

The FFT system is managed centrally, the information 
is not public, but can be used by teacher for promotion 
 

Templates of items are provided, but the focus is the 
 

The process 

12 

Most survey systems are managed by ITL 

Program-level surveys are done on-line 

USE and FFT are available on-line or paper-based 
 

Delivery, analysis and reporting is own design 

About 4 full-time equivalent staff are employed 

Current system has faculty and union approval 
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The results 

14 

 U.S.E. reports 

Note 1: information on each item  
 

Note 2: Comparison with previous surveys 

Note 3: feedback to students (closing the loop)  
 

Note 4: management review system 
 

Conclusions 

15 

Research provides the focus for item selection 

Improvements in item scores are therefore likely to 
be associated with enhanced learning 
 

Feedback to students provides an incentive in a survey- 
saturated world 

Using non-teacher specific data in faculty-based 
management leads to change.  
 

The purpose is to improve student learning

16 
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Management review and compacts 

17 

All management staff have access to the review 
system. 
 
Compacts based on data are agreed with Deans 
 
http://sydney.edu.au/agriculture/current_students/under
graduates/policies_forms.shtml 
  
 

Evidence of effect? 

18 

Based on the last 6 rolling triennia, significant 
improvement is happening: For item 12 
       Overall I am satisfied with the quality of this UoS 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6
Rolling triennia 

Change in % agreement/disagreement  

Serie1 Serie2

2005-7 2006-8 2007-9 2008-10 2009-11 2010-12 

A% >80 D% >20 

19 
20 

 

Coping with university teaching development 
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OVERVIEW 

21 

What is it that you hope students will be learning? 
How do you hope that they will learn it? 
 
How will you know if they are learning? 
 

Curriculum can (should) be the driver. 
 

What systems exist to monitor the student experience? 
 

THE U.S.E. QUESTIONNAIRE 

22 

PDF of SCIENCE U.S.E. 

Note 1: Items linked to government surveys 

Note 2: faculty choice items  
 

Note 3: research shows links to learning quality. 
 
http://sydney.edu.au/agriculture/current_students/un
dergraduates/policies_forms.shtml 
  
 

 PDF of SCIENCE U.S.E. 
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1 

Roy Andersson 
Roy.Andersson@cs.lth.se 

 

Experience with implementing 
teaching evaluation at the Faculty of 
Engineering at Lund University (LTH) 

 
 
 
 
 

Aarhus, April 2013  

Lund University 
  
Founded in 1666 

 8 faculties 

 40 000 students 

 6 000 employees 

Faculty of Engineering (LTH) 

Founded in 1961 

 9 000 students 

 1 500 employees 

• Gibbs, G., ’Developing students as learners – varied phenomena, varied 
contexts and a developmental trajectory for the whole endeavour’, Journal 
of Learning Development in Higher Education, Issue 1: February 2009.  

 http://www.aldinhe.ac.uk/ojs/index.php?
 journal=jldhe&page=article&op=view&path[]=30&path[]=14 

• Andersson, R., and Warfvinge, P., ’Developing a teaching and learning 
culture – the case of Faculty of Engineering at Lund University’, in 
Proceedings of the 40th SEFI Conference, Thessaloniki, September 2012. 

• Andersson, R., Ahlberg, A., and Roxå, T., ‘Summative quality assurance 
systems: not good enough for quality enhancement’, Enhancing Learning 
and Teaching through Student Feedback in Engineering, Nair, Patil, and 
Mertova (ed.), Chandos Publishing, 2012. 

• The LTH course evaluation system homepage: 
http://www.ceq.lth.se 

Main References Educational Development (Gibbs 2009) 
– Some trends over time 

Focus on teaching    Focus on learning 

Focus on classroom   Focus on learning  
        environment 

Focus on individual   Focus on teams, depart- 
teachers      ments, programs, …  

Change tactics     Change strategies 

Unscholarly     Scholarly 

Context neutral/blind   Context sensitive/ 
        dependent 

. . .       . . .   
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2 

1. develop individual teachers’ practice (training, 
with a focus on competence).  

2. develop teacher thinking, HoD thinking, PVC 
thinking, about teaching and learning (education with a 
focus on understanding)  

3. develop teacher motivation for teaching 
(appointment criteria, career structures, reward and 
recognition, engineering more engaging teaching 
experiences, with a focus on values and orientations)  

Educational Development (Gibbs 2009) 
4. develop (local) communities of practice (creating 
facilitative environments for teachers with a focus on 
the social context).  
5. develop 1-4 in locally varied, disciple- context- and 
organisational culture-relevant ways, oriented to 
addressing local issues and problems  
6. identify successful emergent change and spread 
best practice across the university  

 

Educational Development (Gibbs 2009) 

7. develop learning environments (at the level of 
programmes) focussing on curricula, in the widest sense, 
assessment environments, co-ordination between 
courses, progression, the affective and social environment 
of learning etc.  
8. develop learning resources (libraries, e-learning, 
learning spaces, access to digital resources, laboratories, 
studios)  

9. develop students (attracting better students, 
developing learning skills, enhancing student 
engagement, developing clearer career or educational 
orientations)  

 

Educational Development (Gibbs 2009) 
10. develop quality assurance (course approval, 
course review, appraisal of teachers, review of support 
services) so as to have positive influences on teaching 
development, with a focus on accountability 

11. undertake evaluation and obtain and interpret 
evidence, including benchmarking, scholarship of 
teaching and educational and institutional research, in 
order to recognise institutional progress and steer 
future development  

Educational Development (Gibbs 2009) 
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3 

12. develop leadership of teaching (for course 
directors, directors of undergraduate study, PVCs 
teaching)  
13. identify and remove (infrastructure) obstacles to 
development and change (such as unhelpful or 
unnecessarily constraining resource allocation 
methods, workload allocation methods, promotion 
criteria, library policy, assessment policy, room 
allocation systems, quality assurance rules etc)  

Educational Development (Gibbs 2009) 
14. integrate and align several of the above in a co-
ordinated institutional strategy, and link this to 
parallel strategies (Estates, Research, Student Support 
etc) with a focus on strategic planning and orient all 
these towards a common goal, with a focus on 
corporatism.  
15. influence the external environment (e.g. national 
quality assurance a funding policies) that frame what is 
possible and institutional priorities, with a focus on 
politics.  

 

Educational Development (Gibbs 2009) 

1. develop individual teachers’ practice 
2. develop teacher thinking 
3. develop teacher motivation 
4. develop (local) communities of practice  
5. address local issues and problems  
6. identify emergent change & spread best practice  
7. develop learning environments  
8. develop learning resources 
9. develop students  
10. develop quality assurance  
11. undertake evaluation  
12. develop leadership of teaching  
13. identify and remove (infrastructure) obstacles 
14. institutional strategy  
15. influence the external environment 

LTH – Faculty of Engineering at LU 
Very strong 
Strong 
Moderate 
Weak 

1. develop individual teachers’ practice 
2. develop teacher thinking 
3. develop teacher motivation 
4. develop (local) communities of practice  
5. address local issues and problems  
6. identify emergent change & spread best practice  
7. develop learning environments  
8. develop learning resources 
9. develop students  
10. develop quality assurance  
11. undertake evaluation  
12. develop leadership of teaching  
13. identify and remove (infrastructure) obstacles 
14. institutional strategy  
15. influence the external environment 

What about your university? 
Very strong 
Strong 
Moderate 
Weak 
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4 

•  The LTH Policy statements 
– Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) as 
guidance on all levels 
– All teaching should have a learning perspective 
 

•  The Academic Development Unit (ADU) 
– Provides the expertise, but acts independently  
 

•  Engineering Education Research 
– With a focus on research on and development of 
teaching and learning in engineering higher education 
  

•  A Quality Assurance System 
  

•  The Pedagogical Academy (teaching rewards system) 

Some Key Elements Course Evaluation, Swedish context

•  Course evaluations compulsory by law!
– The students have a right to give their �

opinion anonymously
– The University is responsible to provide,�

collect and publish (make the outcome �
available for the students)



Organising course evaluation
   Most universities (in Sweden):

–  Distributed responsibility
–  Different questions for �

each course
–  Documentation?

   Our faculty:
–  Highly automated system
–  Same questions for all �

courses (CEQ)
–  Research-based questions: �

Deep approach to learning
–  Automated documentation
–  Integrated with Ladok �

(national system for 
registrations, examinations, 
degrees etc.)

–  Is NOT a general 
questionnaire system

Summative course assessment at LTH
•  Compulsory evaluation (for courses):

– Participant statistics (# registered, % passed, etc)
– CEQ form (Course Experience Questionnaire)
– An in person meeting between the main actors 

shortly after the course ends (The student union, 
The course responsible, The program responsible)

– Written documentary comments (SU, CR, PR)
•  Yearly program reports:

– One report per educational program
•  Special (extra) evaluations:

–  “Deeper” evaluations done on demand, �
mainly by the education boards 
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5 

CEQ
•  Course Experience Questionnaire

–  Good Teaching (6 questions)
–  Clear Goals (4)
–  Appropriate Assessment (4)
–  Appropriate Workload (4)

–  General Skills (6)
–  ”The course seems important for my education” (1)
–  ”Overall, I am satisfied with this course” (1)

–  ”What do you think was the best thing about this 
course?” (text)

–  ” What do you think is the most in need of 
improvement?” (text)

CEQ at LTH – the process in brief 

•  The course is given (includes formative evaluation)

•  The CEQ-form is filled in (web/paper)

•  Auditing of the free text by the student’s union 

•  Working report is compiled and mailed (very few recipients)

•  CEQ meeting

•  Comments are written

•  Final report is compiled, published and mailed (many recipients)

Our assessment terminology
Summative evaluation:�

An evaluation accomplished after an activity/course, with the focus on 
summarising what has happened. It may contain data collected both during 
and after the activity/course. 

Formative evaluation:�
An evaluation accomplished during an activity/course, with the focus on 
further enhanced student learning.

Reporting evaluation:�
An evaluation done primarily to inform other (higher) organisational levels 
or for specific stakeholders, where documentation is a central part.

Operational evaluation:�
A set of formative evaluations done primarily to improve the ongoing 
teaching and learning activity or course. It is performed by the 
university teacher in collaboration with the students as �
an “adaptive regulation” of the teaching. 

Level Wanted Outcome Assessment

Faculty Quality assurance Works well

Program�
(system is operational)

Quality assurance
Quality enhancement

Works very well

Course�
(system is reporting)
Add operational Evaluation!

(Quality enhancement)

Quality enhancement!

Not good enough

Works very well!

Does the summative course evaluation system work?



6 

The university teacher needs to...
1.  To contribute to the quality assurance process of an 

institution or faculty, a single teacher needs to 
understand the importance of fulfilling the reporting 
evaluation even if it is not sufficient enough for the 
teacher’s own course enhancement purposes.  

2.  The individual teacher also needs to understand that 
the reporting evaluation is not sufficient for the 
teacher’s own enhancement purposes and that the 
teacher needs to perform an additional operational 
evaluation. 

Formative course assessment at LTH
•  Compulsory for all courses:

–  Compulsory by board decision 
–  The departments responsibility...

•  The more important evaluation for the teacher!
1.  Be clear about your objectives
2.  Set the basic conditions for a dialogue
3.  The actual operational activities:

•  Spontaneous activities
•  Structured activities (normally for a specific need)
•  Formalised activities

171 895 
Forms in the system 

(2013-04-16) 

Trends on faculty level, mean of all answers

CEQ introduced on optional courses late spring 2004… 
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Mean (ETP) 
based on 7797 
questionnaires. 

Mean (All) 
based on 84107 
questionnaires 
(including the ETP). 

Do we reward the right teachers? 

Average length of the two text questions 

Forms with text 
answers 

Fr 27: What was best 
Fr 28: This need s improvement 

All forms 

Number 
letters 

More patterns…

0

50

100

150

200

250

300

350

400

100 50 0 50 100

Free text answer length as a function of satisfaction

Q27: What was best

Q28: This needs improvement

A
v
e
ra
g
e
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 (
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)

Question 26: Overall satisfaction

Webb-only 
Lp2 06/07-lp4 09/10 
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Seminar om undervisningsevaluering – internationale erfaringer 

29. april 2013 

 

Gruppearbejde: Drøftelse af oplæg med efterfølgende fremlæggelse: 

1) Hvad er de åbenlyse fordele ved det I har hørt i oplæggene? Hvilke udfordringer ser I? 

 

2) Hvordan spiller de skitserede tilgange sammen med jeres nuværende lokale løsninger vedr. 

undervisningsevaluering? 

 

3) Nævn evt. to ting fra oplæggene som I umiddelbart kan anvende i jeres evalueringspraksis. 

 

****************************** 

Teaching evaluation seminar – international experience 

29 April 2013 

Group work: Discussion of presentation, followed by feedback. 

1) What are the obvious advantages regarding what you have heard in the presentation? What challenges 

do you see?  

2) How does the proposed approach relate to the way you currently work with evaluations? 

3) Find two things from the presentation that you can immediately begin using in your evaluation 

practices.  
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NOTER FRA GRUPPEARBEJDE PÅ EVALUERINGSSEMINAR: 

ST (gruppe 1): 
 Diskussion af det kvalitetssikrende og kvalitetsforbedrende formål med evalueringerne – det er 

nødvendigt med begge dele. Men man skal være opmærksom på, hvordan man evaluerer. Svært at 

rumme begge dele i samme model. Men vi forsøger os faktisk på ST. ST bruger en model, hvor man 

stiller nogle fælles obligatoriske spørgsmål med et tilvalg af individuelle spørgsmål hentet fra en 

spørgsmålsbank. 

 Kombination af gennemgående (kvalitetssikrende) spørgsmål og individuelle (kvalitetsforbedrende) 

spørgsmål – hvor underviserne får mulighed for at forholde sig til den nære evaluering. Det skal 

følges op af et refleksionsnotat, hvor underviseren reflekterer over resultatet af evalueringen – 

afleveres til uddannelsesansvarlige. De kvalitetssikrende spørgsmål bør følges op med en statistisk 

behandling. 

 Før eller efter eksamen? Undersøgelser viser, at man ikke kan se væsentlige forskelle. 

 Gode erfaringer med tilbagemelding før kurset afsluttes – god dialog (semesterundervisning). 

 Diskussion af dialogbaserede evalueringsformer – kvalitative evalueringer. 

 Kunne den kvalitetsforbedrende evaluering foregå på andre måder – dialogbaseret ude i 

undervisningslokalet. Igen med et reflektionsnotat som produkt og fulgt op af en samtale mellem 

uddannelsesansvarlig og underviser. Evalueringsfrihed på den nære kvalitetsforbedrende 

evaluering.  

 Feedbacken til de studerende giver anledning til god refleksion hos underviserne. Og har god effekt 

på de studerende. 

 Tilbagemelding – også mundtligt fx ½ time. Vigtigt med feedback – gerne i dialogform. 

 

HE (gruppe 2)  
 Gode erfaringer med tidligere evaluering: få generelle spørgsmål, der går på tværs af uddannelsens 

kurser og så mere specifikke spørgsmål vedr. det enkelte kursus. Det er muligt for den studerende 

kun at svare på de generelle spørgsmål og så afslutte spørgeskemaet, hvis de generelt er tilfredse 

og ikke ønsker at uddybe yderligere. 

 På baggrund af dagens oplæg og tidligere erfaringer er det derfor gruppens ønske, at der udformes 

nogle generelle spørgsmål på AU-niveau og at der udvikles en spørgsmålsbank med validerede 

spørgsmål, der kan trækkes på fra det enkelte fag/kursus i forhold til en mere specifik evaluering. 

De fælles obligatoriske spørgsmål skal bidrage til sammenligneligheden på tværs, mens de 

frivillige/variable spørgsmål kan bidrage til at belyse elementer, der pt. er væsentlige for den 

enkelte uddannelse/det enkelte kursus (fx hvis der er lavet noget om eller tidligere svar på de 

obligatoriske spørgsmål har givet anledning til et ønske om at gå i dybden med noget specielt). 

 Generelt er det ønsket, at der skal være få spørgsmål og at der gives plads til fritekstfelter.  

 It-understøttelse er nødvendigt for at det vil kunne køre optimalt. Kan black board bruges? Og 

hvordan håndteres turnus (hvornår de enkelte kurser skal evalueres). Skal det håndholdes? 

Evaluer.dk bruges i forhold til de postgraduate uddannelser.   

 Feedbackloopet er vigtigt.  
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 Vigtigt at holde sig for øje, at det er undervisningsevaluering/evaluering af læring og ikke evaluering 

af den enkelte underviser.  

 Det skal kortlægges, hvem der er management. Hvem er ansvarlig for at følge op? Hvem må se 

evalueringerne (kursusleder/ledelse/underviser)? Og hvordan skal der samles op? 

HE (gruppe 3) 
 1) What are the obvious advantages regarding what you have heard in the presentation? Which 

challenges do you see? 

Fordele: 

 Den oplagte fordel er, at vi opnår det, der kræves i institutionsakkrediteringen, nemlig 

dokumentation og kvalitetssikring.  

 Et gennembearbejdet, afprøvet og rationelt system, som kan give nogle muligheder for dels 

ensartethed og nogle mere specifikke dele afhængigt af uddannelse. God ide med fælles spørgsmål 

og en specifik del. 

 Godt med få spørgsmål. 

 Minimeret arbejdsbyrde pga. fælles dele. 

 Man kan tænke mere ud af boksen og længere frem i tiden.  

 En god fordel i præsentationen er det fælles møde, hvor alle arbejder med evalueringsmaterialet 

(undervisere, studerende osv.). 

 Det er også en god ting, at der er lagt vægt på læring og ikke kun dokumentation. Man skal fornye 

sig og virkelig udvikle noget ud fra evaluering og ikke kun dokumentere.  

 Godt med evaluering på forskellige niveauer (overordnet, den enkelte uddannelse, det enkelte 

kursus osv.) På denne måde kan det bruges som et arbejdsværktøj til at udvikle tilfredshed frem for 

kun at måle tilfredshed. 

Ulemper:  

 Går ikke i retning af et værktøj af en forståelse af de studerendes læring. Det giver ikke i sig selv et 

værktøj til at nå målet omkring de studerendes læring. Man skal have begge typer af spørgsmål. Vi 

skal dokumentere, dette niveau er ikke til diskussion. Hvordan kan vi så samtidig få evalueret, så vi 

kan bruge det til noget i arbejdet? Man skal tage hensyn til, at vores studenter er forskellige på 

tværs af uddannelser. Hvis vi sammenligner evalueringen, har vi et redskab til med at blive 

opmærksomme på problemer via feedback. 

 Nogle fag vil aldrig få ret høje scorer. Er det et mål i sig selv at få høje scorer i en evaluering? Nogle 

kurser vil altid blive evalueret ikke så højt alt efter kursets indhold, men er nødvendige dele af 

uddannelsen (eks. lovstof). 

 Udfordring omkring sikkerhed/beskyttelse af undervisere/forkert brug af data: performance frem 

for læring. Der er bare fagelementer de studerende måske ikke kan se, at de har brug for senere. 

Der ligger en fare her. En risiko er at undervisningen bliver popularitetssøgende. Måske en løsning 

med studenterbearbejdelse af besvarelser som i præsentationen. De studerende er ikke altid i 

stand til at vurdere undervisernes kompetencer. Det bliver performanceorienteret – men der er 

nogle ting, de studerende skal opnå igennem dette kursus. Så er det oplagte mål at spørge, om de 
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har opnået denne viden, opnået redskaber til at give en betryggende behandling. Også et 

spørgsmål om, hvordan/hvilke spørgsmål, der stilles. 

 Måske problematisk at lave statistik på tværs af uddannelser, da der er forskellige 

studentergrupper og forskelle mellem uddannelser. Nede på det detaljerede niveau (den enkelte 

underviser/det enkelte kursus) giver det ikke så meget mening at lave statistik. Det giver mest 

mening på det overordnede dokumentationsniveau. Der er forskel på, om evalueringen anvendes 

som et individuelt spejl i forandringen eller til at danne statistik.  

2) How does the proposed approach relate to the way you currently work with evaluations? 

 SKT evaluerer ikke de enkelte lærere. Nogle uddannelser bruger MEDUs evalueringsskemaer.  

 På SKT opfordres underviserne til at tage de sidste 5 min. af hver time til evaluering. 

 Vores system minder også lidt om de foreslåede. Man bruger allerede mundtlig feedback til de 

studerende med evalueringens resultater (”closing the loop”). 

 Vi har pt. ingen systemer, der kan klare evaluering, som man vil have det ift. 

institutionsakkreditering. 

 

3) Find two things from the presentation that you can immediately begin using in your evaluation 

practices:  

 Studenterauditing af evalueringer. 

 2) Man kunne give de studerende en skriftlig feedback tilbage på nettet (”closing the loop”). 

BSS 
Mail fra Birte Asmuss fra Institut for Business Communication: ”Fra Institut for Business Communication 

var vi desværre forhindret i at deltage i mødet i går. Ift dagsordenens sidste punkt vedr. 

erfaringsudveksling omkring evalueringer vil vi gerne fremhæve, at ét af kritikpunkterne ved det 

nuværende system må være, at de resultater, vi får, tit ikke kan bruges, da svarprocenten i mange 

tilfælde er alt for lavt. Vi har ikke umiddelbart et bud på, hvordan det kan løses, men som det ser ud nu, 

bruger vi (og de studerende) en masse ressourcer på noget, der ikke rigtig ser ud til at tjene sit formål. 

Jeg håber, at vores tilbagemelding kan bruges som input i sagens fremtidige drøftelser.” 

AR 
 Hvordan løses den gordiske knude – at QA og QE ikke er kompatible i den samme undersøgelse? 

 Og skal der derfor udvikles et system som har de to modsatrettede intentioner i fokus hvert andet år 

eller med forskellige modtagere? 

 Dette må siges at være den altoverskyggende udfordring – alt andet mht. IT-system, mængden og 

formuleringen af spørgsmål, praksis for opfølgning osv. osv. er nok så relevant at finde svar på, men er 

underordnede i forhold til dette. 
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Agenda
What are enterprise surveys?

Agenda
What are enterprise surveys?
Administration & Permissions
Anonymity
Reports
Survey options on 
institutional levelsinstitutional levels

Workflow:Workflow:
- Survey creation
- Response periods 
- Results and Reports

LimitationsLimitations

University of Aarhus, Wednesday, August 7, 2013

Enterprise Surveysp y

What are Enterprise Surveys?
Enterprise Surveys provide a mechanism to allow 
your organisation to collect information from 

ifi   f l  th t  b th i t l specific groups of people that are both internal 
and external to your organisation.

Enterprise surveys - overview

have a dedicated system role for administration

are conducted from the system level (faculty or department)

 b  t t  diff t  f  (i t l d t l)can be sent to different groups of users (internal and external)

have dedicated question types

have dedicated survey building tools

have individual and comparative data analysishave individual and comparative data analysis

have anonymous or identified data collection

have responsive design

Permissions
Survey authors have access only to the surveys that they create.

They are the owners of their surveys and have all the associated 
privileges.

Survey authors have no privileges for other surveys in the system 
unless added by another survey author.

Survey authors have a role separate from instructors!

Survey authors added to a single survey have all privileges to that y g y p g
survey. Survey authors must work together to ensure that changes 
made by one author do not overwrite changes made by another 
author.

It is possible to create a survey administrator role with specific top 
level permissions on all surveys
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Anonymityy y

Teachers can be 
made unable, from 

 t h i l i t f a technical point of 
view, to see or find 
out what a specific out what a specific 
person has 
responded.p

Participantsp

Question TypesQ yp

Surveys can be 
created using any 
combination of combination of 
available question 
types

Look’n feel
Billedet kan ikke v ises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig v ises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen.

Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x stadig v ises, skal du muligvis slette billedet og indsætte det igen.
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Section & 
Page breaksPage breaks

Survey availability
Course Notifications…

appear to selected users at the top of every 

y y

…appear to selected users at the top of every 
page in their course when their course is selected 
as a place to send the survey. p y

My Blackboard
Users receive notification of a survey in the 
personalized landing page every user has in the 
systemsystem.

Email Notifications…
…are available for all types of survey recipients. It 
is the only notification method for uploaded email 

ddaddresses.

Sharing results
Results are shared, by default, with the 

g
Results are shared, by default, with the 
teacher/instructor upon given trigger.

The report can be provided in PDF and 
shared with the contributors through a shared with the contributors through a 
manual workflow.

NOTE! No built-in commenting tool.

Survey Resultsy
Results can be Results can be 
compared and 
analysed by…y y
• Response Period
• Demographic 

(gender)
• Courses & 

OrganisationsOrganisations
• Departmental 

Units 
• Specified Survey 

Question
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Survey Reportsy p

Survey Data
How to Export Submission Data

y
How to Export Submission Data

You can export submission data as a You can export submission data as a 
.csv file so that it can be imported it into a 
third party analysis tool (such as SPSS)third party analysis tool (such as SPSS).

You can compare different surveys by You can compare different surveys by 
exporting their associated response period 
submissions data and then importing that submissions data and then importing that 
data into a third party tool.
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LIMITATIONS

• Automated release of results 
• No question pools availableNo question pools available
• Report formatting is limited

i i• Survey author role permission
• Commenting on resultsCommenting on results YourY

Thoughts?Tho gh
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Enterprise Survey’s by Blackboard Learn 
This document summarizes the specific capabilities and limitations of Enterprise Survey’s (hereafter 

also referred to “ES”) which were brought to Aarhus University’s attention in a meeting on August 7, 

2013, to the working group assigned to evaluate options for gathering students’ and teacher’s 

perception on courses. 

ES is a feature set included in the Blackboard Learn license which Aarhus University, since November 

2012, has acquired the right to use institution-wide. 

The short description of what ES provides is: “Enterprise Surveys provide a mechanism to allow an 

organization to collect information from specific groups of people that are both internal and external 

to your organization” 

Roles 
Bb Learn provides the ability to create roles on two layers in the system; 

1) a Survey Author role that is a user in the system that can create surveys, send them out to a 

selected group of participants, receive the result, send out reminders, etc. A Survey Author 

can not access another Survey Author’s survey unless they have been invited to share a 

specific survey with another Survey Author. In that case, it will be a shared survey with equal 

abilities to edit and delete the survey. 

2) a custom System Survey Administrator role which can access, edit, add and remove any 

survey in the system. 

This means that Survey Authors may not be set up in a hierarchy reflecting the AU organization but 

rather in flat layout where any Survey Author can share any survey with any other Survey Author. 

Bb welcomes the ability to work together with AU to find suitable system and manual processes for 

AU to identify ways for AU to invoke institution, faculty, and departmental wide survey questions. 
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Groups of Users/Participants 
When selecting a target group for a survey, AU will be able to use existing user data in the system – 

such as users by; 

a) Course and Organization 

b) Term 

c) Institutional Hierarchy  

d) Institution and Course role 

e) Time 

 

This wide spectrum of parameters reflecting the AU organization will simplify for Survey Authors to 

find the right target group. 

Anonymity 
It is possible to select surveys to be either anonymous or not, as some surveys may not be 

anonymous. This is a default step and choice to make when creating surveys. The tool will also notify 

the Survey Author about the amount of recipients when selecting target group, so the Survey Author 

can decide if the amount of targeted people is large enough and ensures logic anonymity. 
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Sharing surveys & results 
A survey is typically shared in any of the following ways; 

a) Course notifications (a small icon that shows to the students everywhere in the course) 

b) My Blackboard which is the landing page for everyone logging into Blackboard Learn 

c) Email notifications which is also the only notification method when distributed to external 

users 

The survey results can be, by default, shared with a teacher (when doing course evaluations). Other 

ways to share the results (with others than the Survey Author) requires a manual process from the 

Survey Author. Blackboard welcomes the ability to assist in defining suitable processes for this. 
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Survey Layout and Building Tools 
It is possible to edit the layout to be aligned with the AU graphical look and feel as per a customized 

header and footer. 

ES provide five different question types; 

a) Either/or 

b) Likert scale 

c) Matrix 

d) Multiple choice 

e) Open entry (250 or 2000 characters) 

Furthermore, one can also use section and page breaks to make the survey become easier and more 

tasteful for the user to respond to. 

The end user layout of the survey will also adjust depending on what device the end user is accessing 

it from. 
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Comparative Data Analysis 
The survey data can be analysed by comparing these different items; 

1. Response Period* 

2. Demographic (gender) 

3. Courses & Organisations 

4. Departmental Units 

5. Specified Survey Questions 

* Response periods represent the group of people the survey is sent to in conjunction with the time frame the survey is open 

to collect data. Response periods are set to collect anonymous survey responses by default. 

  

This means that AU will be able to compare the same survey over different timeframes/response 

periods/courses/departmental units (institutional nodes)/etc. to learn how responses have changed 

over time. 

The result is presented in a standard report (as shown in the graphic below) but can also be exported 

in cvs-format and then imported into SPSS or any other type of data storage used to run reports. 
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LINKS OG ØVRIG LITTERATUR 

Linkoversigt: 

University of Sydney 

Overordnet: 

Introduction to the teaching evaluation and enhancement service: 

http://www.itl.usyd.edu.au/Teval/overview.htm 

USE: 
About the unit of study evaluation system (USE): 

http://www.itl.usyd.edu.au/use/ 

 

Unit of study co-ordinator’s flowchart for administering USE surveys: 

http://www.itl.usyd.edu.au/use/USE_Coord_Flowchart.pdf 

 

Unit of Study Evaluation (USE) online ordering guide: 

http://www.itl.usyd.edu.au/use/USE_procedures.pdf 

 

SCEQ: 
About the student course experience questionnaire (SCEQ): 

http://www.itl.usyd.edu.au/sceq/ 

 

CEQ: 
About the course experience questionnaire (CEQ) and the Australian graduate survey 

(AGS): 

http://www.itl.usyd.edu.au/ceq/ 

 

FFT: 
About feedback for teachers (FFT): 

http://www.itl.usyd.edu.au/feedback/ 

 

Questionnaire order form: 

http://www.itl.usyd.edu.au/feedback/orderSF.cfm 

 

Gathering and acting on feedback: 

http://www.itl.usyd.edu.au/feedback/gatheringfeedback.htm 

 

 

Lunds Tekniska Högskola 

 

Overordnet: 
Kvalitetsarbete 

http://www5.lu.se/o.o.i.s/3359 
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