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Sak 24/16 Dialogbasert evaluering av undervisningen
Bakgrunn
Denne saken er en omarbeiding av sak om studentevaluering på møtet i mai som ikke ble behandlet
grunnet tidsbegrensninger.
Kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger, som igjen er hjemlet i Kunnskapsdepartementets
egen studiekvalitetsforskrift og NOKUTs tilsynsforskrift, stiller bl.a. følgende krav til evaluering av
undervisning:
•
•
•
•
•
•
•
•

at det gjennomføres studentevalueringer av alle emner minst hvert tredje år. Dette
gjøres som web-evalueringer, og resultatene av disse drøftes i fagmiljøene.
at det gjennomføres en programevaluering per institutt per år.
at det finnes studentrepresentanter i alle institusjonens beslutningsorganer og eksterne
representanter i de fleste av disse.
at det bevilges pedagogiske utviklingsmidler hvert år for å støtte tiltak som kan stimulere
læringsmiljøet.
at det finnes rutiner for kollegaveiledning ved instituttene.
at det gjennomføres kandidatundersøkelser ved institusjonen.
at utdanningenes relevans sikres gjennom dialog med eksterne aktører.
at det finnes et universitetspedagogisk program som har til hensikt å heve
undervisningskompetansen ved institusjonen.

Noen av disse punktene er utdaterte (bl.a. punktet om tidligdialog og frekvensen på
programevaluering), og universitetets kvalitetssikringssystem er under revisjon i forbindelse med nye
forskrifter fra Kunnskapsdepartementet og NOKUT.
Det humanistiske fakultet oppfyller, med unntak av et absolutt krav til tidligdialog og den ønskede
frekvensen på programevaluering, de fleste punktene.
Denne saken dreier seg primært om sluttevaluering av et emne. Her har vi noen prinsipper som har
ligget til grunn for arbeidet de siste årene, uavhengig av hvilken evalueringsform som har vært brukt:
-

Alle emner skal evalueres minst hvert tredje år
Ved nye studieprogrammer eller emnegrupper skal emnene evalueres hvert år de første tre
årene
Sluttevalueringene skal ha sitt utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene
Evalueringen skal gjennomføres på en slik måte at resultatene kan dokumenteres
Resultater av sluttevalueringene skal tas opp med studentene på emnet og i fora der de er
representert
Resultater av sluttevalueringene skal oppsummeres og tas med i arbeidet med påfølgende
emne- og programrevisjon
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Vi ønsker at sluttevaluering av emnene skal være relevant for faglærernes arbeid med emnerevisjon
og utvikling av undervisning. Like viktig er det at studentene gjennom sluttevalueringen erfarer å
kunne medvirke til videreutvikling. For at sluttevalueringen skal kunne ha relevans for emnerevisjon
og videreutvikling er vi avhengig av å få opp svarprosenten. Vi adresserer dette i Kvalitetsrapport
2015:
Siste år har vi opplevd en markant nedgang fra i studentenes deltakelse i webevalueringer fra 45 til 40 %. Dette
kan ha flere årsaker:
-

Evalueringstretthet blant studentene
Stagnert system for evaluering
Problemer med tekniske løsninger
Manglende opplevelse av relevans
For lite skreddersøm av evalueringer tilpasset de enkelte fagene

For å motvirke den synkende tendensen trenger vi en modernisering av systemene for studentevaluering av
undervisningen som adresserer problemområdene nevnt ovenfor.

Tiltaksliste for kvalitetsarbeid 2016 sier at vi skal prøve ut alternative evalueringsformer. I bestilling
til instituttene i forbindelse med emne- og programrevisjonen for studieåret 2017/18 bes instituttene
dessuten redegjøre kort for hvordan resultatene av sluttevaluering følges opp.
Med bakgrunn i dette ønsker vi å legge til rette for at flere vil prøve ut en mer dialogbasert form for
evaluering. Denne vil virke kjent for dem som har vært i systemet en stund.
En dialogbasert modell kan ha mange potensielle fordeler. Hovedutfordringen vil være rekruttering
av studenttillitsvalgte/fagutvalgsrepresentanter, og nøkkelen til å løse dette er, slik vi ser det, at en
større andel av studentene engasjerer seg mer direkte i sitt eget læringsmiljø og at faglærerne
støtter opp.
UTKAST TIL MODELL FOR DIALOGBASERT EVALUERING AV UNDERVISNINGEN
1. Faglærer legger til rette for at studentene velger studentrepresentanter på alle emner ved å
sette av tid i en tidlig forelesning
2. Studentrepresentantene skal ha ett eller flere møter med faglærer i løpet av emnet for å
diskutere undervisningsopplegget og læringsmiljøet. Både studenter og faglærer kan ta
initiativ til slike møter underveis i semesteret.
3. Det skal gjennomføres evalueringsmøte mot slutten av semesteret. Dette kan gjøres på to
måter:
o Studentrepresentantene gjennomfører evalueringsmøte med de andre studentene
på emnet og skriver en oppsummering. Faglærer skal gi anledning til dette i
undervisningstiden.
o Faglærer forestår evaluering i plenum
4. Studentrepresentantene og faglærer/emneansvarlig lager sammen en enkel rapport som
begge parter signerer.
5. Rapporten oversendes instituttleder, faggruppeleder og studiekoordinator med kopi til
prodekan for undervisning og kvalitetskoordinator.
6. Rapporten brukes som grunnlag for instituttets, faggruppens og lærernes arbeid med å
forbedre undervisningen og emnebeskrivelsen i påfølgende revisjon.
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7. Studiekoordinator samler evalueringsresultatene fra de ulike emnene og legger dem frem for
programutvalg/trinnråd eller lignende.
8. Studiekoordinator oversender evalueringsresultater, dokumentasjon på oppfølging av disse
til instituttleder med kopi til prodekan for undervisning og kvalitetskoordinator
Det er noen forutsetninger for at en slik modell skal fungere:
1. Nok studentrepresentanter
Dette har vært en stor utfordring vi deler med StOr, og det er nødvendig at vi samarbeider
godt om dette. Instituttene og faglærerne kan bidra med å legge til rette for valg av
studentrepresentanter i starten av semesteret. Prodekan og kvalitetskoordinator kan finne
nye rekrutteringsmåter sammen med StOr
2. Faglærere som er bevisst sitt ansvar, oppmuntrer til og gir rom for tilbakemeldinger
vedrørende egen undervisning i dialog med studentene
Faglærerne har en nøkkelrolle i arbeidet med emneevaluering. De er som del av arbeidet
med emnet forpliktet til å legge til rette for at studentene skal kunne gi sine
tilbakemeldinger, både underveis i emnet og mot slutten.

Noen punkter til diskusjon:
På grunnlag av forslaget til modell ovenfor ønsker vi kvalitetsutvalgets tilbakemeldinger på forslaget
om dialogbasert evaluering av emnene, både med tanke på design, gjennomførbarhet og relevans.
Utover dette vil vi gjerne diskutere:
-

Hvordan kan vi arbeide for å skaffe studenttillitsvalgte til alle emner?

-

Hvordan kan vi sikre at faglærerne legger til rette for at evaluering etter en slik modell kan
fungere?

-

Bør alle emner sluttevalueres hver gang de går?

-

Skal dialogbasert evaluering av emnene på sikt erstatte webevalueringer, eller er det plass
for begge?

Ettersom dette er en diskusjonssak, har vi ikke utformet noe vedtaksforslag. Vi vil imidlertid ta med
oss tilbakemeldingene i det videre arbeidet med å videreutvikle fakultetets evalueringspraksis.
Hagbard Line-huset 30. august 2016

Jorunn Melberg
prodekan

Fredrik Skår
kvalitetskoordinator
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