
Evaluering på Engelskuddannelsen Efterårssemestret 2019 

 

 

Evalueringsgrundlaget og antallet af respondenter 

 

Ud af 218 studerende har 102 besvaret eller delvis besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en 

svarprocent på 47%. Det flugter med de seneste semestre og er højere end semester-, vejledning, 

og uddannelsesevalueringerne, hvilket tyder på, at det hjælper at give de studerende tid i 

undervisningen. 

 

Udover spørgeskemaundersøgelserne i SurveyXact bygger uddannelsens løbende 

undervisningsevaluering også på fire andre kilder: 

● Samtaler mellem underviser og studerende på de enkelte kurser og i 

vejledningsgrupperne. 

● Henvendelser fra studerende til fagkoordinator og studienævnsformand (eventuelt 

formidlet gennem studenterrepræsentanter i studienævnet). 

● Lærergruppens erfaringsudveksling og (selv)evaluering, som finder sted systematisk på 

lærermøder, og uformelt i dagligdagen. 

Disse informationer, som i løbet af semestret samles hos fagkoordinatoren, indgår også i 

grundlaget for denne rapport. 

 

Kursusevaluering 

Kursusevalueringen for efteråret 2019 er som sædvanlig generelt positiv, idet alle kurser på alle 

semestre får altovervejende gode bedømmelser med hensyn til niveau, omfang, fagligt udbytte, 

kursusmateriale og pædagogisk formidling. Ved de evalueringsspørgsmål hvor de studerende 

skal angive ’enighed’, er det dominerende mønster at langt de fleste svarer ’helt enig’ og 

’overvejende enig’, et lille mindretal ’hverken enig eller uenig’, og næsten ingen ’overvejende 

uenig’ og ’helt uenig’. Hvor ’uenig’-svar forekommer, kan der spores en svag stigning i forhold 

til sidste semester. Dette er noget studiet bør holde øje med. Fritekstkommentarerne er primært 

positive og konstruktivt kritiske. 

 



Semesterevaluering 

Overordnet set er semesterevalueringerne ok; det forbliver et problem, at man ikke kan se 

semestrene og dermed se om de problemstilliger der er, går på tværs af semestre eller er 

isolerede til bestemte semestre.  

● Det store problem for 1. semester var de foruddannede grupper. For 2. semester vælger 

de selv. 

● Fysisk studiemiljø er tilsyneladende ikke for godt; der er for mange studerende til for lidt 

plads, ikke nok gruppearbejdspladser, og kantinen er for dårlig. 

 

Projektvejledning 

Evalueringen af projektarbejdet og -vejledningen er generelt meget tilfredsstillende, idet næsten 

alle respondenter har en positiv / meget positiv vurdering af projektarbejdet og af 

projektvejlederens indsats. 

● Hvorvidt Skype-møder er gængs praksis skal nok vendes på studienævnet, da der har 

været eksempler på vejledere, som primært har vejledt over Skype. Selvom de studerende 

ikke beklager sig, er det måske en tendens vi skal være obs på 

● Én vejleder har fået ikke så god feedback, så der tager koordinator med vedkommende 

 

Uddannelsesevaluering 

En lav deltagelse, blandt andet som resultat af mindre årgang, gør svarene noget usikre. Generelt 

er der tilfredshed. 

● Oversætter ser studerende som fuldtidsbeskæftigelse, mens (nogle?) undervisere ikke gør 

● Vi undervisere skal nok blive bedre til at sige, at der er andre karrieremuligheder end 

underviser 


