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Notat 
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Instruks for spor B: Undervisningens tilrettelæggelse 

og gennemførsel 

Den strategiske sammenhæng og kerneopgaven 
Alle moduler (undtaget praktik og bacheloropgave), skal i modulplanlægningen begrundes ud fra den stra-

tegiske kontekst og kerneopgaven.  

 

Uddannelsens kerneopgave formuleres som udgangspunkt kun én gang. Dette foregår ved at underviser-

gruppen i samarbejde med 3. ledelsesniveau når til afklaring og enighed om, hvad uddannelsens kerneop-

gave er. Alternativt kan uddannelsen benytte UC SYD’s mission. Efterfølgende er det uddannelsens egen 

afgørelse, hvornår kerneopgaven skal genforhandles i undervisergruppen.  

 

Undervisernes forpligtende strategiske sammenhæng (UFSS) aftales mellem uddannelsens 3. ledel-

sesniveau og underviserne én gang årligt i perioden 1. marts – 31. august på et seminar. UFSS er de dele 

af udbuddets aktuelle handleplan (se spor A), som  

1. omfatter samtlige undervisere, og som 

2. kun kan implementeres, hvis underviserne medtænker det i planlægning og tilrettelæggelse af un-

dervisningen, og som 

3. underviserne forsøger at realisere i gennemførelse af undervisningen.  

 

3. ledelsesniveau er ansvarlig for at UFSS opsummeres i punktform og at både UFSS og kerneopgaven 

fremgår af uddannelsens kvalitetssikringsrapporter (skabelon er tilgængelig via intranettet). 

Modulplanlægning 
Inden modulstart udarbejder direkte involverede undervisere et udkast til modulplan omfattende mål, ind-

hold og metode. Studieaktivitetsmodellen skal medtænkes i metodeovervejelserne, så modulplanen beskri-

ver de anvendte undervisnings- og arbejdsformer for de studerende, så de kan udlede samarbejdsmønstre 

og de personlige og gensidige forventninger mellem undervisere og studerende og studerende indbyrdes. 

Derudover skal modulplanen indeholde en litteraturliste, hvor nyere videnskabelig forskning inden for de 

seneste 5 år er fremhævet. 

 

På baggrund af udkastet til modulplan afholdes en moduludviklingssamtale (MoUS) mellem modulunder-

viserne og 3. ledelsesniveau (eller anden mødeleder efter aftale med 3. ledelsesniveau), hvis opgave er at 

udfordre først og fremmest planens forankring i den aftalte strategiske sammenhæng, i forhold til kerneop-

gaven og studieaktivitetsmodellen og på den baggrund formulere opmærksomhedsfelter (se i øvrigt spør-

geguide i bilag 1). I løbet af en toårig periode skal 3. ledelsesniveau deltage mindst én gang i et givet mo-

duls MoUS. 

 

Som afslutning på MoUS formulerer den modulansvarlige 1-3 opmærksomhedspunkter til de dele af mo-

dulplanen, hvor underviserne eller 3. ledelsesniveau er særligt interesseret i de studerendes oplevede kva-

litet. Modulplanen kan desuden tilrettes ift. mål, indhold og metode. 

 

Den modulansvarlige sikrer, at modulplan og opmærksomhedspunkter er skrevet ind i kvalitetssikringsrap-

porten og at den uploades til BlackBoard. 

Evaluering og opfølgning 
3. ledelsesniveau er ansvarlig for, at der for hvert modul udsendes en survey til de studerende. Studenter-

Fokus er udførende, evt. i samarbejde med studieadministrationen. Survey’en er stort set enslydende for 

alle studerende ved de fire institutter. I survey’en spørges ind til de studerendes oplevelse af det arbejde og 

samarbejde, som har fundet sted inden for rammerne af studieaktivitetsmodellens fire felter. StudenterFo-

kus vurderer årligt i samspil med uddannelserne om spørgeskemaet fortsat lever op til sit formål. 
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Inden modulets afslutning gennemgår og drøfter den modulansvarlige opmærksomhedspunkterne fra 

modulplanen samt evt. resultatet af survey’en (3. ledelsesniveau distribuerer link, som modtages fra Stu-

denterFokus) med de studerende. Link til surveyresultatet og et kort resumé af denne dialog skrives i kvali-

tetssikringsrapporten.  

 

Efter modulafslutning indkalder den modulansvarlige modulets undervisere til en evalueringssamtale, hvor 

resultatet af survey’en og evalueringssamtalen sammen med undervisernes egne oplevelser, erfaringer, 

faglige indsigt og personlige dømmekraft danner grundlag for en vurdering af modulet (se spørgeguide i 

bilag 1). Den modulansvarlige skriver resultatet af undervisernes evaluering ind i kvalitetssikringsrapportens 

sidste skrivefelt. 

 

Kvalitetssikringsrapporten for det pågældende modul består dermed i sin endelige form af: 

• Undervisernes forpligtende strategiske sammenhæng (UFSS) 

• Kerneopgaven (eller UC SYD’s mission) 

• Modulplanen (mål, indhold og metode) 

• Opmærksomhedspunkter (fra MoUS) 

• Link til surveyresultat 

• Resumé af mundtlig evaluering med studerende 

• Undervisernes evaluering.   

 

Den modulansvarlige skal sikre, at den endelige kvalitetssikringsrapport i umiddelbar forlængelse af under-

visernes evaluering af det pågældende modul placeres i den fælles kvalitetssikringsmappe på K-drevet 

(K:\Kvalitetssikring\Spor B Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel). 

Status, udfordringer og udviklingstiltag 
Som forarbejde til den årlige uddannelsesberetning (se spor A) modtager uddannelserne først i november 

en kvalitetsrapport fra Studenterfokus. På baggrund af denne udarbejder 3. ledelsesniveau i perioden primo 

november til ultimo december en status over udbuddets kvalitet. Dette gøres ved at udfylde ”Skema A: 

Status for tilrettelæggelse og gennemførsel” (skabelon er tilgængelig via intranettet).  

 

I status inddrages: 

• Modulevalueringerne inkl. bachelorprojektet 

• Praktik-/klinikevalueringer (se spor D) 

• Årets evalueringer af studie- og praktik-/klinikophold i udlandet (se spor E) 

• Årets evalueringer fra stud_PULS (se spor G). 

 

Det udfyldte skema A navngives ”Status” samt uddannelsens navn og lægges i den fælles kvalitetssikrings-

mappe på K-drevet (K:\Kvalitetssikring\Spor B Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel). 

 

Med henblik på at sikre en inkluderende kvalitetskultur indkalder 3. ledelsesniveau samtlige undervisere 

på uddannelsen til et møde i perioden primo november til medio december, hvor besvarelsen af skema A 

tjener som oplæg til drøftelse i forhold til kvalitetssikringen af undervisningens tilrettelæggelse og gennem-

førelse. 2. ledelsesniveau deltager i mødet, i princippet med observatørstatus. 

 

På baggrund af skema A og observationer fra undervisermødet udfylder 2. ledelsesniveau ”Skema B: Ud-

viklingstiltag og udfordringer” (skabelon er tilgængelig via intranettet). På områder med manglende kvali-

tet formuleres forslag til udviklingstiltag. I tilfælde hvor et identificeret problem ikke har en mulig eller over-

kommelig løsning, angives det som en udfordring. Det udfyldte skema B navngives ”Udviklingstiltag og ud-

fordringer” samt uddannelsens navn og lægges i den fælles kvalitetssikringsmappe på K-drevet (K:\Kvali-

tetssikring\Spor B Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel). 

Journalisering 
Ledelsessekretariatet er ansvarlig for, at kvalitetsdokumentation placeret i den fælles kvalitetssikrings-

mappe på K-drevet for spor B journaliseres. Dette gøres én gang årligt, primo august. Der oprettes en un-

dermappe til det journaliserede, således at uddannelsen fortsat har nem adgang til dokumenterne.  
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Bilag 1 

Spørgeguides 

Moduludviklingssamtalen - MoUS 
I planlægningen af modulet skal indgå en moduludviklingssamtale (MoUS).  

Grundlaget for MoUS er: 

• Kerneopgaven 

• Undervisernes forpligtende strategiske sammenhæng  

• Studieaktivitetsmodellen 

• Anbefalinger fra sidst afviklede modul 

• Studieordningens mål og indholdskrav. 

 

På baggrund af udkastet til modulplanen redegør modulets undervisere enkeltvis og samlet for: 

• på hvilken måde modulplanen er et bidrag til løsning af den fælles kerneopgave 

• hvordan underviserne arbejder med og inden for den strategiske sammenhæng, som er aftalt. 

 

3. ledelsesniveau/mødelederen skal sikre, at: 

• underviserne har taget stilling til anbefalinger fra den foregående modulevaluering og på den baggrund 

evt. korrigeret den nye plan 

• planen lever op til studieordningens mål og indholdskrav.  

 

Det er ikke en forudsætning, at der skabes konsensus omkring de forskellige elementer i modulplanen. Den 

enkelte underviser skal forfølge den plan, vedkommende selv står inde for.  

 

Som afslutning på MoUS formuleres opmærksomhedspunkter til de dele af planen, hvor underviserne eller 

3. ledelsesniveau er særligt interesseret i de studerendes oplevede kvalitet. 

 

Den modulansvarlige skriver opmærksomhedspunkterne fra MoUS ind i kvalitetssikringsrapporten. 

 

Undervisernes evaluering 
Efter modulet indkalder den modulansvarlige modulets undervisere til en evalueringssamtale. Resultaterne 

af spørgeskemabesvarelserne og resumé af evalueringssamtale med studerende danner sammen med un-

dervisernes egne oplevelser, erfaringer, faglige indsigt og personlige dømmekraft grundlag for en vurdering 

og stillingtagen til følgende forhold i forbindelse med det gennemførte modul: 

• Evt. kritiske forhold i de studerendes evaluering, herunder de studerendes tilbagemelding på opmærk-

somhedsfelter 

• Modulforløbets bidrag til undervisernes forpligtende strategiske sammenhæng 

• Modulforløbets bidrag til løsning af kerneopgaven 

• Vurdering af modulets anvendelse af studieaktivitetsmodellens forskellige rum 

• Anbefalinger til optimering af modulplanen. 

 

Den modulansvarlige skriver resultatet af undervisernes evaluering ind i kvalitetssikringsrapporten. 


