
EVALUERING AF 
UNDERVISNINGENS DAG 2018



SAMMENFATNING

AAU Kompetenceudvikling har i løbet i maj 2018 gennemført en evaluering af Undervisningens Dag 2018.
Evalueringen skal, udover at måle den generelle tilfredshed med Undervisningens Dag, medvirke til at vurdere, om
arrangement kan forbedres i 2019. Dataindsamling er sket via elektroniske spørgeskemaer udsendt til 382
respondenter. Samlet set er der opnået en renset svarprocent på 67 pct. Derudover indeholder spørgeskemaet en
række åbne svarkategorier

Overordnet set, så er 81 pct. af deltagerne tilfredse eller meget tilfredse med Undervisningens Dag 2018. Kun 5 pct.
er utilfredse eller meget utilfredse. De resterende 14 pct. har kryds i hverken eller kategorien. Der er tale om et
succesfuld arrangement.

Keynote-oplægget: 69 pct. af respondenterne giver udtryk for at keynote-oplægget var ”i meget høj grad” eller ”i høj
grad” relevant for deres undervisningspraksis.

Paneldebatten: 32 pct. af respondenterne giver udtryk for at paneldebatten var ”meget god” eller ”god”. 29 pct. giver
udtryk for at den var ”dårlig” eller ”meget dårlig”.

Workshops: Alle workshops har meget tilfredse evalueringer mht. relevans. Undtaget herfra er dog workshoppen
”Digitalisering og studerendes engagement”. Se forklaring på slide 6.

Fravær: Typisk forklaring på afbud fra undervisningens dag forklares med arbejdsrelaterede aktiviteter på AAU eller
sygdom.
Repræsentation: Både når det gælder køn og forskellige stillingsbetegnelser er der tale om bred repræsentation. Se
slide 10



HVOR TILFREDS ER DU ALT I ALT MED UNDERVISNINGENS 
DAG 2018? (HOW WOULD YOU RATE YOUR LEVEL OF 
OVERALL SATISFACTION WITH AAU TEACHING DAY 2018?)



I HVILKEN GRAD VAR KEYNOTE-OPLÆGGET RELEVANT FOR 
DIN UNDERVISNINGSPRAKSIS? (TO WHICH EXTENT WAS 
THE KEYNOTE TALK RELEVANT FOR YOUR TEACHING 
PRACTISE?)



HVAD VAR DIN OVERORDNEDE OPLEVELSE AF 
PANELDEBATTEN?
WHAT IS YOUR OPINION ON THE PANEL DISCUSSION?



I meget høj 
grad

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke N

1. I HVILKEN GRAD VAR DIN 
WORKSHOP RELEVANT FOR DIN 
UNDERVISNINGSPRAKSIS?

35 pct. 30 pct. 24 pct. 9 pct. 2 pct. - (66)

2. HVORDAN KAN DU NÅ OG INSPIRERE 
DINE STUDERENDE GENNEM DIN 
STEMME

50 pct. 33 pct. 15 pct. 3. pct. - - (40)

3.STUDENTS’ FIRST YEAR CHALLENGES 
AND DROPOUT PREVENTION

28 pct. 28 pct. 24 pct. 17 pct. 3 pct. - (29)

4. FORSKNINGSBASERET 
UNDERVISNING

15 pct. 35 pct. 40 pct. 5 pct. 5 pct. - (20)

5. STUDERENDES TRIVSEL - EN 
FORUDSÆTNING FOR LÆRING?

27 pct. 55 pct. 18 pct. - - - (11)

6. DIGITALISERING OG STUDERENDES 
ENGAGEMENT*

5 pct. 23 pct. 35 pct. 23. pct. 10 pct. 5 pct. (40)

I  HVILKEN GRAD VAR  DIN  WORKSHOP RELEVANT  FOR  DIN  
UNDERVISNINGSPRAKSIS?

*
- Synes ikke at workshoppen om digitalisering fungerede ret godt. De havde skiftet titlen ud til noget med flipped classroom, som vi har hørt 

om en del gange før. Og der var meget få ting, man umiddelbart kunne tage med derfra og afprøve direkte i sin egen undervisning.
- Jeg deltog i workshop 2 "Digitalisering og studerendes engagement", og havde sådan set ikke forventet, at det ville handle om Flipped

Classroom. Tilsyneladende synes organisatorerne, at det var en vældig god joke, at indholdet var et helt andet end overskriften. Men jeg 
synes, det var spild af folks tid.



KOMMENTARER TIL UNDERVISNINGENS DAG 2018 

• Keynote var rigtig god og rigtig relevant og workshoppen var fornuftig.
• Keynote speaker var helt fantastisk, inspirerende og ideerne anvendelige.
• Det var en rigtig god idé med poster session formatet som afslutning på dagen.
• Paneldebatten skal styrkes til næste år for den kom desværre til at virke noget uforløst.

Fx ved at have en moderator som er bedre til at styre paneldebatten så alle kommer
mere til orde og får debatten til at fremstå mere hel og inspirerende.

• Super fint arrangement. Høj kvalitet ift. key note og facilitator i den workshop, jeg
deltog i - og godt at slutte af med posters og drinks! Kommer gerne igen til næste år!

• Jeg syntes at det var en rigtig god dag og nok en af de bedste 'Undervisningens Dag'e
som jeg har været til.

• Stor forbedring fra tidligere år. Praktisk anvendeligt, interessante eksterne
præsentationer. Fortsæt det gode arbejde.

• That was a great Day. Thanks. It offered a rich program, in a good location, with a good
lunch break. Thanks to all organizers behind it.

• Very professional set-up this year - it seemed more like a "real conference". Very nice -
keep up the good work.



FORSLAG TIL 2019

• Jeg kan ikke forstå, at det er nødvendigt at stille med en minimum/maksimum antal
deltagere. Der bør være tillid til, at medarbejderne gerne vil udvikle egen praksis.

• Undlad at sætte krav om fremmøde til institutterne.
• Jeg synes at formatet i år virkede rigtigt godt, så det vil jeg bestemt foreslå at man

bruger igen.
• For mig som er ny i AAU undervisningsmodellerne, så kunne mere praktiske tilgange til

undervisning med PBL være interessant.
• Mulighed for at deltage i mere end én workshop
• Medmindre man kan skabe en debat, burde man måske sløjfe paneldebatten.
• Fortsæt de gode takter fra i år med de mere håndværksorienterede workshops.
• Hold undervisningens dag på engelsk, hele vejen igennem. Inviter gerne flere

studerende.
• Mere workshop, mindre paneldebat.
• Jeg savner et dannelsesperspektiv på videregående uddannelse nu da PBL beskrives

som et "dannelsesprincip" i den aktuelle strategi, Viden for Verden.
• Jeg ville også gerne have deltaget i workshoppen om grafisk illustration. Håber den

mulighed kommer igen til næste år.
• Både stemmeworkshoppen og den grafiske workshop er værd at gentage.



STILLINGSBETEGNELSE
PLEASE INDICATE YOUR TITLE



HVAD ER ÅRSAGEN TIL AT DU IKKE DELTOG?
PLEASE INDICATE THE REASON WHY YOU DIDN'T ATTENT
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