Evalueringsrapport for BA-uddannelsen i Teatervidenskab E 2009
v. evalueringskoordinator Mette Obling Høeg for fagudvalget i Teatervidenskab for
Studienævn for IKK.

Overordnet
Der er i efteråret 2009 gennemført evalueringer af 4 obligatoriske fagelementer på
BA-uddannelsen i Teatervidenskab i 4 ud af 5 mulige.
Svarprocenten kendes ikke for nogle af disse fagelementer.

1. Kvantitativ opgørelse:

1) Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse
Der er i efteråret 2009 givet:
202 evalueringer i katagori A (49%)
213 evalueringer i kategori B (50 %)
5 evalueringer i kategori C (1%)
2) Undervisningens læringsudbytte
Der i Efteråret 2009 givet:
195 evalueringer i kategori A (45%)
231 evalueringer i kategori B (54%)
5 evalueringer i kategori C (1%)

Sammenfatning af den kvantitative opgørelse:
I forhold vurderingen af undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse ligger 49
% af evalueringssvarene i kategori A og 50 % i kategori B, mens kun 1% er placeret i
kategori C.
I forhold til vurderingen af undervisningens læringsudbytte ligger 45 % af
evalueringssvarene i kategori A og 54 % i kategori B, mens kun 1 % af svarene
befinder sig i kategori C.
Undervisningen på Teatervidenskab på BA-niveau, i efteråret 2009, blev dermed
stort set kun vurderet af de studerende til at befinde sig i kategorierne A og B,
hvilket man kan formode afspejler en generel tilfredshed med undervisningen.
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Kvalitativ opgørelse:
Det er ikke muligt på baggrund af det foreliggende datagrundlag, at sige noget
generelt sammenfattende om relevante tiltag i forhold til at justere på henholdsvis
undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse og undervisningens
læringsudbytte.
Datagrundlaget afspejler et tilfældigt udvalg af enkeltstående udsagn som på alle
måder er løsrevet fra den kontekst, hvori de har relevans.
Disse data er på ingen måde generaliserbare.
Der kan derfor ikke drages nogen former for konkluderende anbefalinger i forhold til
justeringsbehov på i undervisningen på dette grundlag, hvorfor jeg vil undlade at
gøre det.
Jeg vil forklare og uddybe dette synspunkt i et følgebrev til evalueringsrapporten
[15/1-2010: Efter aftale med Mette fremsendes følgebrevet med indkaldelsen til
næste møde i SN, hvor pilotfasen af den samlede evalueringsproces evalueres.
Mette har desuden tilbudt at deltage i mødet, Tenna L. Abild SN-sekretær]
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