
Evalueringen af undervisningen på ENGEROM E09 kan opsummeres således: 
 
Det generelle indtryk tyder på et godt samarbejde mellem lærere og studerende og en overvejende 
tilfredshed med undervisningen på instituttet. 
 
De studerende er generelt tilfredse med: 

Velstruktureret undervisning 
Engagement 
Dialog 
Passende niveau 
Sammenhæng (f.eks mellem forelæsning og holdtimer) 
Synlig sammenhæng i undervisningen 
Kompetente lærere 
Mulighed for at gå dybden, når holdet er lille 

 
De studerende mangler i visse tilfælde: 

Flere timer 
Flere skriftlige øvelser 
Mindre læsebyrde 
Mere passende niveau 
Bedre struktur 
Variation i undervisningen 
Hensigtsmæssig rækkefølge for teori og praksis i undervisningsforløbet 
Sammenhæng med andre fag på studiet 
Mere gymnasierelevans på sidefaget 
At underviserne følger forelæsningsrækken, så der kan stilles spørgsmål til den i 
timerne 
Konsekvent fremmøde blandt de medstuderende 
Mulighed for studietur 
Klare praktiske informationer 
Problemfri  teknik 
Bedre  inddragelse af Absalon i undervisningen 
Hensigtsmæssig tavlebrug 
 
 

Lærerne mangler i visse tilfælde: 
Mere tid 
En bemanding og fagbredde sikrer, at undervisningen kan dækkes hensigtsmæssigt og 
forsvarligt 
Bedre forberedelse hos de studerende 
Ujævnt niveau hos de studerende er en udfordring  
Fyldigere og mere uddybende svar fra de studerende i evalueringerne 
 
 

Engerom har i efteråret udbudt undervisning på ca 120 kurser. 
Godt 60 procent af kurserne falder inde for kategori A, godt 30 procent kategoriseres som B, ca 2 
procent er C og ca 5 procent  er uoplyst. 



Studielederen har kontaktet de relevante personer på de ganske få kurser, der faldt inden for 
kategori C med henblik på forbedringer. 
Blandt instituttets særlige projekter i efteråret 2009 kan nævnes pilotprojektet ”It og kognition” på 
spansk. Forløbet blev positivt evalueret og det overvejes nu, om kurset skal gøres permanent. 
 
Studienævnet gør sig i forbindelse med evalueringen fortrinsvis overvejelser i forhold til 
evalueringsproceduren og anvendeligheden af evalueringen som pædagogisk værktøj og værktøj til 
udvikling: 
 
Det er glædeligt, at de studerendes vurdering af instituttets undervisning er overvejende positiv, 
men mere uddybende svar er ønskelige, ligesom vi ønsker at sikre gode svarprocenter for at have et 
pålideligt materiale. 
 
I den forbindelse vil SN til næste semester tage evalueringsskemaernes udformning, tidspunktet for 
hhv midtvejs- og slutevaluering samt formidlingen til de studerende forud for evalueringen op til 
overvejelse.  
 
Endelig vil vi fortsat diskutere kriterierne for A,B;C-kategoriseringen og dennes anvendelighed i 
praksis. Se de aktuelle kriterier nedenfor 
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Evalueringspraksis på ENGEROM 
Godkendt af studienævnet på mødet den 20. januar 2010. 
 
Kurser og forelæsninger evalueres i hvert semester, dels som en kort og uformel 
mundtlig evaluering (dialog mellem underviser og de studerende) efter 2-4 
undervisningsgange, og dels som slutevaluering. 
 
Formålet med evalueringen er 1) at sikre et højt fagligt niveau i undervisningen, 2) at 
sikre de studerendes læringsudbytte, 3) bidrage til udviklingen af det enkelte kursus og 4) 
at sikre kvaliteten i instituttets forskningsbaserede uddannelser, herunder bidrage til 
(fag)udviklingen af de enkelte uddannelser.  
 
Evalueringen foregår på følgende måde: 
 
De studerende udfylder et standardiseret skema (der også giver mulighed for individuelle 
kommentarer) som underviseren sammen med en studerende på kurset efterfølgende 
drøfter med henblik på at vurdere, hvordan det faglige indhold & niveau, formidling & 
struktur samt læringsudbytte & samarbejdsklima fungerer i forhold til det i studieordningen 
beskrevne kursusformål. Begge udfylder og underskriver en evalueringsbekræftelse der 
opsummerer de væsentligste punkter. Disse fremlægges i åben dialog med kursets 
deltagere.  



 
Fagenes fagkoordinatorer gennemlæser evalueringsmaterialet og afrapporterer til 
studienævnet. Rapporten fremhæver de gode erfaringer og de problemer der måtte være, 
og laver en foreløbig kategorisering af kurserne, jf. formålet med evalueringen (se 
ovenfor) og de retningslinier fakultetet har udstukket: 
  

A. Kurser der fungerer særlig godt i forhold til de studerendes læringsudbytte og 
fagligt indhold, og som kan være til inspiration for andre. 

B. Kurser der fungerer tilfredsstillende i forhold til de studerendes læringsudbytte og 
fagligt indhold. 

C. Kurser der bør justeres på flere punkter i forhold til de studerendes 
læringsudbytte og fagligt indhold. 

 
Vejledende gælder følgende for kategorisering i A, B og C-kurser: 
Evalueringsskemaet er bygget op således at den studerende ved hvert spørgsmål skal 
vælge mellem tre kategorier: 1) Ja, i høj grad, 2) i nogen grad, eller 3) nej, slet ikke.     
Hvis evalueringssvarene overvejende (vejledende over 50%) ligger i kategori 1 (ja, i høj 
grad), karakteriseres kurset som et A-kursus. 
Hvis en væsentlig del af evalueringssvarene (vejledende over 25%) ligger i kategori 3 (nej, 
slet ikke), karakteriseres kurset som et C-kursus. 
Ellers karakteriseres kurset som et B-kursus. 
Individuelle kommentarer på de udfyldte evalueringsskemaer kan yderligere tages i 
betragtning ved klassificering af kurset. 
Ved klassificering af forelæsningsrækker skal de individuelle kommentarer i besvarelsen 
tages i betragtning og der anlægges en helhedsbetragtning. 
 
Fagkoordinators rapport sendes til studienævnet, der diskuterer indberetningerne fra 
fagene med henblik på at identificere styrker og svagheder i den udbudte undervisning 
og den gældende undervisningspraksis. Rapporten forelægges også Institutlederen. 
Studienævnet udfærdiger en endelig anonymiseret rapport for hele instituttets 
undervisning, som offentliggøres på instituttets hjemmeside. 
 
Studielederen har ansvaret for at følge op på evalueringen mht. planlægningen af 
undervisningen, det faglige indhold, eksamination og personale. Studienævnet følger op 
på evalueringen i forhold til eventuelle ændringer af studieordninger. Hvis 
efteruddannelse af HVIP kommer på tale inddrages institutlederen. 
 
Studielederen sørger for at den enkelte underviser er klar over sit ansvar for at der 
foretages evaluering af dennes undervisning i henhold til den evalueringsplan og 
evalueringsmetode som studienævnet har besluttet. 
 
Den til enhver tid gældende evalueringspraksis offentliggøres på instituttets hjemmeside. 



 

 
 

 

 


