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Fordeling af evalueringsresultater 

 

 

Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer sig i de enkelte kategorier. 

For hvert kursus angives i hvilken kategori, kurset samlet set befinder sig. Så selv om en evaluering 

indeholder både A-, B- og C-elementer, skal den kun angives i én kategori. 

 

Studienævnet har i efterårssemesteret 2014 udbudt i alt 178 kurser: 

 

A kurser 127 

B kurser 38 

C kurser 5 

Ingen svar 5 

Mangler evaluering 3  

 

Nedenfor bedes studienævnet uddybe evalueringsresultaterne samlet for hver kategori. 

 
Kategori A 

Her fokuseres primært på de positive erfaringer og best practise. 
 

Studienævn og studieledelse hilser med stor tilfredshed at 70 % af alle udbudte kurser er bedømt 

som A-kurser ved den seneste undervisningsevaluering. Studienævn og studieledelse arbejder 

derfor i fællesskab på at fastholde denne praksis og udvide antallet af A-kurser ved at have 

fasttilknyttede deltidslærere på 3-årige kontrakter og sikre eksistensen af fag, søjle-og 

disciplinbestemte undervisergrupper. Studienævn og studieledelse har i denne forbindelse stor 

forventning til KU’s plan om at HVIP fremadrettet løbende udfærdiger undervisningsportfolier. 

Portfolier er oplagte redskaber til at udbrede forståelse af, hvad der kendetegner god undervisning 

og vil kunne spille en vigtig rolle i forbindelse med intern sparring i forskellige undervisergrupper 

med henblik på at udveksle og udbrede viden om, hvad god undervisning er.    

 

Kategori B 

Her kommenteres kun ganske kort. 
 

Alle B-kurser gennemgåes af Studieleder og studienævnsformand med henblik på eventuelt 

opfølgning, se under næste punkt. 

 

Kategori C 

 

Her angives særlige opmærksomhedspunkter samt hvilke justeringer og øvrige initiativer det har 

givet anledning til. 



 

Kurser som bedømmes som B eller C-kurser gennemgås efter hver afsluttet evaluering af 

Studieleder og studienævnsformand. I denne gennemgang undersøges nøje årsagen til 

kategoriseringen som B eller C. Hvis kategoriseringen skyldes uhensigtsmæssigheder i 

studieordningen, tages der initiativ til studieordningsrevision med inddragelse af relevante 

fagpersoner for det pågældende område. Skyldes kategorisering forhold, som kan tilskrives den 

enkelte underviser, tages der skridt, som er beskrevet neden for.  

 

 

 

Evaluering af andre undervisningsaktiviteter 

 

Her beskriver studienævnet kort, hvordan de har evalueret bachelorprojekter, specialer, 

projektorienterede forløb og udlagt undervisning samt angiver de vigtigste pointer fra 

evalueringerne af samme. 

 

 

 

 

Opfølgning på seneste evalueringsrapport 

 

Nedenfor angiver studienævnet status over sid 

ste evalueringsrapports opfølgningsinitiativer 

Der er indført krav om undervisningsevaluering af bachelorprojekter, specialer, projektorienterede 

forløb fra 1. februar 2015 og studienævnet er i gang med at udarbejde en procedure, der skal indgå i 

undervisningsevalueringen. 

Studieleder Kirsten Kragh og studienævnsformand Jørgen Staun har gennemgået 

evalueringerne for alle de kurser, der ikke er kategoriseret som et A kursus. 

 

Typisk er årsagen til kategorisering som B eller C kurser én af følgende: 

 Personlig uoverensstemmelse/dårlig kemi mellem underviser og studerende (hvis 

underviseren er en HVIP følger Institutlederen op på sagen, og hvis det er en D-

VIP tager studielederen sig af opfølgning) 

 Antallet af fastlagte undervisningstimer for berørte kurser (for mange eller for få 

ugentlige timer; disse spørgsmål tages med i overvejelserne ved revision af den 

pågående revision af BA studieordningerne). 

 Faglige uhensigtsmæssigheder, som med inddragelse af relevante fagpersoner vil 

indgå i den pågående revision af BA studieordningerne  

 



 
 

 

 

Pædagogisk kompetenceudvikling 

 

Her kan studienævnet angive eventuelle initiativer og tanker vedrørende pædagogisk 

kompetenceudvikling som undervisningsevalueringen har givet anledning til.  

 

Studienævnet har ikke på baggrund af undervisningsevalueringen sat konkrete initiativer i gang 

med henblik på kompetenceudvikling af underviserne. Men som nævnt allerede anser studienævnet 

den forestående indførelse af undervisningsportfolie for et potentielt kompetenceudvidende 

værktøj.  

 

 

 

 

Statistik over eksamensresultater 

 

Her angiver studienævnet refleksioner over prøve- og beståstatistik for den evaluerede periode. 

 

Studienævnet har ikke tidligere modtaget materiale om prøve-og beståstatistik. Materialet er meget 

omfattende og en udfordring at forholde sig til i sin helhed, idet det omhandler alene for anden 

eksamenstermin i 2014 562 eksaminer (inkl. BA-projekter og specialer) og et meget stort antal 

bedømmelser. For at illustrere potentialet i det statistiske materiale har studienævnet valgt, som en 

blandt mange muligheder, at koncentrere sig om den generelle beståelsesprocent for eksaminer 

hvor de studerende er mødt op til eksamen og fået en bedømmelse på fagene engelsk, fransk, 

italiensk og tysk og dernæst se om enkelte fagelementer på disse fag med (for faget) relativt mange 

eksamenskandidater afviger med en lavere beståelsesprocent end fagets generelle mønster. Tanken 

med denne øvelse er at klarlægge særlige forhold vedr. de pågældende eksaminer og om materialet 

kan hjælpe med at finde ud af, om studieordningsændringer er særligt påtrængende inden for 

bestemte fagelementer netop her i foråret 2015 hvor BA-studieordningerne står foran en revision. 

 

Det generelle mønster for engelsk, og især engelsk BA, er en beståelsesprocent på over 85. De 

fagelementer som afviger herfra er enkelte sproglige fagelementer, som enten vil blive taget hånd 

om i forbindelse med fremtidig undervisningsplanlægning eller som i en lang årrække har haft en 

På baggrund af de gennemgåede evalueringer tager Studielederen en samtale med hver 

fagleder og, hvor det skønnes nødvendigt, vil efterfølgende de enkelte undervisere blive 

indkaldt til en samtale som beskrevet ovenfor.       



fast og lidt lavere beståelsesprocent uden, at det har given anledning til bekymring. For fransk 

gælder ca. den samme beståelsesprocent som for engelsk. To fagelementer afviger lidt og disse 

elementerne vil følgelig være fremtidige opmærksomhedspunkter i planlægning og 

undervisningsevaluering. For Italiensk og spansk gælder de samme tendenser med en generel god 

beståelsesprocent for de eksaminer, som de studerende er mødt op til.. Enkelte fagelementer afviger 

fra den generelle beståelsesprocent og vil være opmærksomhedspunkter fremover. Tysk udviser 

samme gode tendens mht. beståelsesprocent, og kun et enkelt fagelement afviger med en lavere 

procent. Igen vil dette fagelement have opmærksom fremover i planlægning og evaluering. 

 

Det er studienævnets opfattelse, at dette statistiske materiale har et potentiale, som kan udnyttes 

fremover i forbindelse med undervisningsevaluering, undervisningsplanlægning og 

studieordningsrevisioner. Men endnu er adgangen til materialet så ny, at der først skal fastlægges en 

praksis og procedure for, hvordan det kan anvendes og inddragelse i nævnets arbejde.            

 

 

 

Evalueringsplan 

 

Nedenfor indsætter studienævnet et link til deres evalueringsplan for den periode denne rapport 

angår. 

 

Evalueringspraksis på ENGEROM  

http://engerom.ku.dk/ominstituttet/udvalg/studienaevn/ 

 

 

 

 

Andet 

 

Nedenfor kan anføres yderligere oplysninger, der har relevans for uddannelsesevalueringen. 

 

 

 

http://engerom.ku.dk/ominstituttet/udvalg/studienaevn/

