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[baggrunden	  for	  at	  jeg	  står	  her	  i	  dag]	  



#AltUdvalg	  
Vi	  har	  nedsat	  et	  alterna:vt	  udvalg	  der	  skal	  bidrage	  t	  
kvalitetsudviklingen	  på	  videregående	  uddannelser	  #AltUdvalg	  hKp://
:nyurl.com/altudvalg	  >	  

>Alle	  twiKerbrugere	  er	  fødte	  medlemmer	  (inkl	  økonomer).	  Alle	  
synspunkter	  medtages	  i	  rapporten.	  #AltUdvalg	  hKp://hKp://
:nyurl.com/altudvalg	  >	  

>Udvalget	  udgir	  sin	  første	  rapport	  i	  december.	  Rapporten	  sendes	  t	  
@oestergaard	  og	  det	  officielle	  udvalg	  #AltUdvalg	  hKp://:nyurl.com/
altudvalg	  	  

Hvordan	  højner	  vi	  kval	  af	  videregående	  uddannelser	  i	  DK?	  Hvad	  er	  
kvalitet	  i	  det	  hele	  taget?	  Snak	  med	  på	  #AltUdvalg	  hKp://:nyurl.com/
altudvalg	  	  

	  

	  

udsendt	  31/10/2013,	  kl	  22.40	  



#AltUdvalgs-‐tema	  2:	  Åbenhedskultur	  

•  Skal	  auditorierne	  være	  underviserens	  private	  
domæne?	  

•  Forskning	  diskuteres	  ivrigt,	  undervisning	  meget	  
mindre.	  

Løsningsmodeller:	  
•  Sparring,	  konstruk:v	  kri:k,	  teams,	  
eaeruddannelse.	  

•  Undervisning	  skal	  i	  alle	  led	  være	  et	  fælles	  
kollegialt	  anliggende.	  



[formålet	  med	  evalueringspraksis	  på	  #DDINF]	  



Formålet	  er	  at	  bruge	  evalueringer,	  som	  vi	  alligevel	  
skal	  udføre,	  :l	  at	  bidrage	  :l	  gensidig	  kollegial	  læring,	  
som	  vi	  gerne	  vil	  have	  mere	  af.	  



Undervisningsevaluering	  ikke	  er	  en	  
:lfredshedsundersøgelse,	  men	  et	  redskab	  :l	  
at	  reflektere	  over	  undervisning	  og	  læring,	  og	  den	  
refleksion	  gælder	  både	  for	  studerende,	  undervisere	  
og	  uddannelsen.	  Det	  er	  netop	  derfor,	  
at	  evalueringsrapporter	  for	  frem:den	  skal	  bidrage	  :l	  
afdelingens	  fælles	  viden	  om,	  hvilken	  undervisning	  
der	  virker	  og	  ikke	  virker	  under	  hvilke	  forhold.	  



Vi	  ser	  følgende	  formål	  med	  undervisningsevaluering:	  
•  at	  den	  studerende	  forholder	  sig	  :l	  egen	  læring	  og	  
indsats	  som	  en	  vig:g	  del	  sin	  (faglige)	  dannelsesproces.	  

•  at	  undervisningsforløbet	  vurderes	  af	  undervisere	  og	  
studerende	  i	  samarbejde	  for	  at	  skabe	  mulighed	  
for	  justering	  og	  udvikling.	  

•  at	  underviseren	  opsamler	  og	  lærer	  af	  erfaringerne	  med	  
forløbet.	  

•  at	  uddannelsen	  kan	  lære	  af	  det	  enkelte	  
undervisningsforløb.	  

•  (at	  en	  eller	  anden	  instans	  på	  et	  andet	  niveau	  end	  
uddannelsen	  skal	  tjekke,	  at	  vi	  gør	  :ng	  som	  forventet.)	  



[hvordan	  foregår	  det	  så?]	  



•  Evalueringen	  	  
– er	  en	  reflek:onsøvelse	  og	  erfaringsopsamling	  for	  
undervisere	  og	  studerende	  over	  et	  
undervisningsforløb	  og	  over	  individets	  og	  
kollek:vets	  rolle	  i	  det	  undervisningsforløb.	  	  

•  Evalueringsrapporten	  	  
– er	  underviserens	  opsamling	  på	  og	  reflek:on	  over	  
evalueringen.	  	  



2	  konkrete	  spørgeskema-‐eksempler	  

•  BA-‐projekforløbet,	  evaluering	  
– hKps://dl.dropboxusercontent.com/u/1844949/
evaluering%20af%20BA-‐projektet.pdf	  

•  Et	  mere	  generisk	  version	  
– hKps://dl.dropboxusercontent.com/u/1844949/
Evaluering%20af%20%5Bkursus%5D.pdf	  



udsnit	  af	  evalueringsrapport-‐
skabelonen	  (1/2)	  



udsnit	  af	  evalueringsrapport-‐
skabelonen	  (2/2)	  


