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Hvilken evalueringsmetode 

er anvendt  

Evaluering er gennemført på alle niveauer (bachelor-, tilvalgsfags- 

og kandidatuddannelser) i foråret 2017. Evalueringerne har været 

genstand for diskussion i Uddannelsesnævnet for medievidenskab 

og journalistik. De enkelte kurser har været genstand for 

evalueringer, herunder midtvejsevalueringer og slutevalueringer. 

Evalueringerne anses primært som redskab til dialog mellem 

undervisere og studerende om det enkelte undervisningsforløb såvel 

som helheden i et semester og i uddannelsen. Evalueringerne beror 

på Blackboards elektroniske evalueringsmodul og inkluderer de 

fokuspunkter, som er angivet i IKKs evalueringspolitik. 

Supplerende evalueringstiltag varierer mellem de forskellige kurser, 

idet der lægges op til, at underviseren finder den kombination af 

evalueringsform, inkl. dialog, der passer bedst til pågældende 

kursus.  

Hvilke konkrete kurser 

omfatter denne 

opsummering  

Film- og tv- historie II 

Audiovisuel medieproduktion (to hold) 

Beskriv 2-3 vellykkede 

forløb/forhold, der kan 

være inspiration for andre  

Der er meget stor tilfredshed med undervisernes formidling, 

forløbenes faglige udbytte (ca. 90% vurderer det til at være ”meget 

stort/stort”), samt såvel fagundervisernes som de tekniske 

underviseres faglige engagement og imødekommenhed.  

 

Der har i audiovisuel medieproduktion været arbejdet med en mere 

funktionsopdelt instruktion til produktionsgrupperne, som i tillæg til 

det kollaborative gruppearbejde fik tildelt et indviduelt 

ansvarsområde. Det tog de studerende godt imod, og det forbedrede 

den faglig myndiggørelse af hin enkelte i gruppen.  

Redegør for evt. forløb, der 

skal rettes op på, hvis de 

skal udbydes igen  

Der var ikke forhold, der decideret skulle rettes op på, men der var 

dog et par fremadrettede opmærksomhedspunkter, som er anført 

nedenfor.  

Anbefalinger til 

indsatsområder og særlige 

tiltag, som evalueringerne 

har givet anledning til  

Det fremgår af evalueringen, at uddannelsesnævnet og underviserne 

skal overveje at se nærmere på eksamensformen i Film- og tv-

historie II, men det er ikke entydigt, om det er udprøvningen af 

læringsmålene, som ønskes forbedret eller andre forhold. 

 

Det fremgår af evalueringen, at rammerne for den afsluttende for 

produktion i audiovisuel medieproduktion var en kende for brede, 

og at man i næste ombæring kunne stræbe efter en mere 

hensigtsmæssig balance mellem åbenhed og plads til fri kreativitet 

på den ene side og mere tydelige forventninger og rammer på den 

anden. 



Forslag til didaktiske 

initiativer  

Der er to 5 ECTS-fag på bachelortilvalgsuddannelsen. 

Ledelsesmæssigt er der meldt en mindsteenhed på 10 ud, så trods de 

gode evalueringer, så kan det være nødvendigt at udvikle/prøvekøre 

nye forløb fremadrettet.  
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