Frit format
Virker underviserpriser?
Programtekst
Vi møder flere priser til undervisere – men virker det? Efter et kort oplæg om den eksisterende viden herom diskuterer vi
hvordan vi kan og bør forholde os til brugen af priser på uddannelsesinstitutioner.

Abstract
Det er efterhånden ved at blive normalt at man også i DK uddeler priser til undervisere – men virker det? Forskningen herom er
ikke entydig. Der kan peges på såvel positive som negative effekter. En del af det handler om hvad man egentlig ønsker af
effekter. Jeg vil indlede session med et kort oplæg om hvad vi ved fra forskningen herom. Derefter vil jeg demonstrere en vifte af
mulige ønskede og måske mindre ønskede effekter og afslutte med antydninger af sammenhænge mellem disse og forskellige
måder at implementere prisuddelinger på. Jeg har ikke selv foretaget forskning inden for emnet, så oplægget er baseret på
litteratursøgning.
Efter oplægget skal forsamlingen drøfte hvad vi som universitetsansatte forskere og udviklere må kræve som minimum for at
ville gå ind i prisuddelingsprocesser. Hvis vi er 10 deltagere eller derunder, kører diskussionerne som rundbordssamtale. Er vi
flere, starter vi med gruppediskussioner og samler derefter op fælles. I begge tilfælde vil diskussionen være struktureret ud fra
en række specifikationer (10-15), dels baseret på forskningen og dels baseret på nuværende praksis fra prisuddelinger. En
specifikation kunne fx være:
•

•
•

Kandidat til prisen skal være fastansat ved universitetet
Udvælgelse af prismodtager skal ske ud fra eksplicitte og offentlige kriterier
Det er en betingelse at prismodtager afholder et offentlig foredrag om det man har fået prisen for.

Det er målet at drøftelserne giver input som kan bruges til at udforme en ”God praksis”-beskrivelse om underviserpriser der
efterfølgende formidles i DUT.
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