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1 Indledning
For at sikre en høj kvalitet og løbende udvikling af undervisningen, gennemføres der på Aarhus HF & VUC en

undervisningsevaluering på hvert hold en gang pr semester.

Hovedformålet med undervisningsevalueringen er todelt:

1. Styrkelse af kursisternes bevidsthed om egen indsats og læring i faget

2. Styrkelse af dialogen mellem lærer og kursister om undervisningen og læringskulturen i det enkelte fag med

henblik på at foretage justeringer, der øger kursisternes læringsudbytte

Efterårets undervisningsevaluering fandt sted i perioden 05.10-27.10 2022, og resultatet af denne kan ses i de

følgende afsnit, fordelt på Trivsel, Kursistudbytte og Fagets holdside



2 Trivsel



3 Kursistaktivitet



4 Kursistudbytte





5 Fagets holdside
(her har systemet dannet 2 diagrammer som dog samlet giver en fælles besvarelse)



6. Særligt tværfagligt spørgsmål (ks og nf)



7 Svarprocent og antal respondenter



8 Konklusion
Resultatet af undervisningsevalueringen viser, at kursisterne på Aarhus HF & VUC trives godt på holdene(89%), og at

udbyttet af undervisningen er tilfredsstillende. Dog siger 24% af kursisterne, at fagene er svære, hvilket til dels kan

skyldes den gruppe af kursister, som går her, men det er værd at bemærke sig i forhold til planlægning af sine fagtimer.

Resultatet for 2022 ligner med små udsving resultatet for de foregående år.

Spørgsmålet omkring fagets holdside er dog svært at sammenligne med tidligere, da ordlyden er lavet om (fra:

Hjælper fagets hjemmeside dig til at lære dette fag til: Kan du på fagets holdside finde det, du har brug for. Noget

tyder på, at spørgsmålet står klarere for kursisterne nu, da 75% nu svarer I meget høj grad eller i høj grad, hvor det

sidste år var 48%, der svarede dette. Det kunne tyde på, at implementeringen af holdsiderne nu fungerer rigtigt godt

for langt de fleste hold på både GYM og AVU.

63% har gennemført evalueringen – heraf 62% på HF2+HF-e, NF/KS-hold 59% og AVU 65%

Elevtrivsel: Elevtrivslen er steget en smule siden 2021. 90% har det rigtigt godt/godt på deres hold, og de har en fin

relation til deres lærere (87% føler sig altid eller ofte set af deres lærer). Begge vurderinger er steget med et enkelt

procentpoint, hvilket er rigtigt godt, da de i forvejen ligger rigtigt højt.

Læringsudbytte: Her er 1% fald fra sidste år – 70%(mod sidste års 71%) af kursisterne lærer altid/ofte så meget som

de kan i faget og 91%(mod sidste års 92%) ved hvad de skal gøre for at blive bedre i fagene


