
Graz – QualiTraining workshop 22.-24.9.2009 – Rapport 

Jeg hadde gleden av å delta fra 22.9.-24.9. i en workshop ”QualiTraining” knyttet til 
prosjektet ”Kvalitetssikring og selvevaluering for skoler og lærere” som har som mål  

• å utarbeide et program for kvalitetssikring i undervisningspraksis 

• å etter- og videreutdanne multiplikatorer 

• å konsolidere en kvalitetskultur i hele Europa 

Workshopen fant sted i ECMLs lokaler sentralt i Graz og det deltok 29 engasjerte fagfolk fra 
nesten alle europeiske land. Arbeidsspråkene var engelsk og tysk og alt (til og med 
gruppearbeid) ble oversatt simultant.  

Første dagen begynte med presentasjon av prosjektteamet (Laura Muresan fra Romenia, 
Galya Mateva fra Bulgaria, Phil Dahl fra England og Maria Mateidesz fra Ungarn), å bli kjent 
med hverandre og å få en oversikt over workshopen. Metodene var varierte, vi jobbet både i 
plenum, i grupper og to og to. Det viste seg som vanskelig å finne en definisjon på hva 
”kvalitet” faktisk er. Her ble det en lang diskusjon om hva hver enkelte tolker som kvalitet, 
om kvalitet er en målbar faktum, hvem som skal måle kvaliteten og hva som skal skje med 
resultatene. 

I gruppearbeid utarbeidet vi noen grunnleggende prinsipper på kvalitetssikring og diskuterte 
muligheter for å bruke dem i egen undervisningen. Videre diskuterte vi rollen av 
selvevaluering og hvordan den kan gjennomføres. 

Det suste i hodet allerede etter første dagen, men så kom dag nr. 2… 

Vi hørte et foredrag om kvalitetskultur og lederrolle og fortsatt med gruppearbeid hvor vi 
diskuterte det vi hadde hørt. Det å kunne sitte sammen med personer fra ulike land og høre 
om deres erfaringer i undervisningspraksis, deres problemer med kvalitetssikringen og kjenne 
til deres engasjement opplevde jeg som meget givende. Dagen fortsatt med eksempler fra 
undervisningspraksis, med utklipp fra filmer og diskusjoner om lærerens rolle. 

Dag 2 ble avsluttet med en guidet tur i Graz, noe som hjalp til å tømme hodet på en veldig 
inspirerende måte. 

Dag 3 gikk ut på benchmarking og evaluering og vi fikk forskjellige oppgaver. Det ble veldig 
intenst gruppearbeid, vi skulle komme med egne eksempler og analysere dem, utvikle 
strategier. 

For meg var hele oppholdet veldig lærerikt. Jeg kom tilbake med både inspirasjon, 
engasjement til å jobbe videre for en kvalitetskultur i universitetsundervisningen og ikke 
minst mange nye kontakter. 

Trondheim, 1.10.2009 

Bettina Nordland. 


