
Evaluering af undervisningen i foråret 2010 – endelig rapport  

Efter behandling på mødet i studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk den 19. januar 2011 
kan evalueringen af undervisningen i foråret 2010 opsummeres som følger: 

Behandlingen af evalueringerne sker på baggrund af rapporter fra fagene, og det skal her bemærkes, 
at det trods gentagne rykkere ikke har været muligt at få en afrapportering vedrørende 
historiekurserne ved Engelsk, og at materialet fra Fransk kun foreligger i en rå form uden rapport 
fra fagkoordinatoren og derfor ikke kan medtages. 

De formelle evalueringsskemaer konkluderes i en vurdering af det givne kursus som A 
(efterlevelsesværdigt), B (tilfredsstillende) og C (plads til forbedring). For de enkelte fag fordeler 
klassifikationen sig således: 

Italiensk:  

• I alt: 13 kurser   

• A: 4 

• B: 5 

• C: 1 

• A-B: 2 

Portugisisk: 

• I alt: 7 kurser 

• A: 5 

• Ingen skemaer retur: 2 

Tysk: 

• I alt: 17 kurser 

• A: 10 

• B: 7 

Nederlandsk: 

• I alt: 6 kurser 

• A: 3 

• B: 3 

Spansk:  

• I alt: 12 kurser 

• A: 10 

• B: 2 

Fransk (data foreligger ikke): 

• I alt:  

• A:  

• B:  



• C: 

Engelsk: 

Sproglige kurser (visse forløb har flere parallelhold, der er behandlet som ét kursus her): 

• I alt: 11 kurser 

• A: 10 

• Ikke kategoriseret: 1 

Litteraturkurser (enkelte klassificeringer er skønnet af søjlekoordinatoren for litteratur): 

I alt: 20 kurser 

A: 16 

B: 4 

Historiekurser (data foreligger ikke): 

• I alt:  

• A:  

• B: 

• C: 

Kandidatprofil i oversættelsesstudier: 

• Et kursus, der er vurderet som A-B 

 

Med kun enkelt C-kategorisering, som der allerede er taget hånd om internt på de pågældende fag, 
fremstår der et billede af velfungerende undervisning, konstruktivt samarbejde mellem undervisere 
og studerende og et godt læringsmiljø.  

Fra de kommentarer, de studerende har skrevet i evalueringsskemaerne, er det en tendens på tværs 
af fagene, at de studerende reagerer negativt på forelæsningsagtig og lærerstyret undervisning 
(undtagen selvfølgelig i de egentlige forelæsningsrækker), og at de ønsker inddragende dialog i 
timerne. Der er også et udbredt ønske om flere opgaver, gerne obligatoriske, og herunder et ønske 
om flere opgaver med individuelt feedback. Evalueringen afspejler endvidere en diskussion af brug 
af præsenspligt som en del af undervisningsformen aktiv undervisningsdeltagelse. Det generelle 
indtryk er, at der er et udbredt ønske om at udvikle undervisningen i stadig mere aktiverende 
retning.  

Et af sprogfagenes særlige problemer fremhæves fra Tysk, hvor der er blevet udtrykt for bekymring 
over vanskelighederne ved at læse seriøs både skønlitterær og akademisk litteratur på 
originalsproget. Oplevelsen er, at sproggrundlaget fra skole og gymnasium er så spinkelt til, at man 
har svært ved at følge med. 

Der er udarbejdet en særskilt og detaljeret evaluering af kurset i Videnskabsteori ved Engelsk. 
Baggrunden er, at kurset, siden det blev introduceret i bachelorstudieordningen af 2005, har haft 
svært ved at motivere og fastholde de studerende. Der har været høje dumpeprocenter, og mange 



har udsat eksamen til senere. Med afsæt i tidligere evalueringer blev kursets form revideret i 2010, 
og det synes nu at fungere bedre. Studieordningen er endvidere blevet revideret med henblik på 
forenkling af forløb og eksamen. Der er dog stadig kritiske bemærkninger. De studerende finder 
stadig kursets indhold mere abstrakt, end de kan håndtere, og mange føler, at kurset ikke er 
sammenhængende og fokuseret nok i sin opbygning. Kursets undervisere har allerede reageret på 
disse kommentarer og planlægger i det næste forløb at stramme sammenhængen og i vid 
udstrækning fokusere på de enkelte teoriers applikation og relevans. 

 

Karsten Schou 
Studienævnsformand 
Januar 2010  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evalueringspraksis på ENGEROM 
Godkendt af studienævnet på mødet den 20. januar 2010. 
 
Kurser og forelæsninger evalueres i hvert semester, dels som en kort og uformel mundtlig 
evaluering (dialog mellem underviser og de studerende) efter 2-4 undervisningsgange, og dels som 
slutevaluering. 
 
Formålet med evalueringen er 1) at sikre et højt fagligt niveau i undervisningen, 2) at sikre de 
studerendes læringsudbytte, 3) bidrage til udviklingen af det enkelte kursus og 4) at sikre kvaliteten 
i instituttets forskningsbaserede uddannelser, herunder bidrage til (fag)udviklingen af de enkelte 
uddannelser.  
 
Evalueringen foregår på følgende måde: 
 
De studerende udfylder et standardiseret skema (der også giver mulighed for individuelle 
kommentarer) som underviseren sammen med en studerende på kurset efterfølgende drøfter med 
henblik på at vurdere, hvordan det faglige indhold & niveau, formidling & struktur samt 

læringsudbytte & samarbejdsklima fungerer i forhold til det i studieordningen beskrevne 
kursusformål. Begge udfylder og underskriver en evalueringsbekræftelse der opsummerer de 
væsentligste punkter. Disse fremlægges i åben dialog med kursets deltagere.  
 
Fagenes fagkoordinatorer gennemlæser evalueringsmaterialet og afrapporterer til studienævnet. 
Rapporten fremhæver de gode erfaringer og de problemer der måtte være, og laver en foreløbig 
kategorisering af kurserne, jf. formålet med evalueringen (se ovenfor) og de retningslinier fakultetet 
har udstukket: 
  

A. Kurser der fungerer særlig godt i forhold til de studerendes læringsudbytte og fagligt 
indhold, og som kan være til inspiration for andre. 

B. Kurser der fungerer tilfredsstillende i forhold til de studerendes læringsudbytte og fagligt 
indhold. 

C. Kurser der bør justeres på flere punkter i forhold til de studerendes læringsudbytte og fagligt 
indhold. 



 
Vejledende gælder følgende for kategorisering i A, B og C-kurser: 
Evalueringsskemaet er bygget op således at den studerende ved hvert spørgsmål skal vælge mellem 
tre kategorier: 1) Ja, i høj grad, 2) i nogen grad, eller 3) nej, slet ikke.     
Hvis evalueringssvarene overvejende (vejledende over 50%) ligger i kategori 1 (ja, i høj grad), 
karakteriseres kurset som et A-kursus. 
Hvis en væsentlig del af evalueringssvarene (vejledende over 25%) ligger i kategori 3 (nej, slet 
ikke), karakteriseres kurset som et C-kursus. 
Ellers karakteriseres kurset som et B-kursus. 
Individuelle kommentarer på de udfyldte evalueringsskemaer kan yderligere tages i betragtning ved 
klassificering af kurset. 
Ved klassificering af forelæsningsrækker skal de individuelle kommentarer i besvarelsen tages i 
betragtning og der anlægges en helhedsbetragtning. 
 
Fagkoordinators rapport sendes til studienævnet, der diskuterer indberetningerne fra fagene med 
henblik på at identificere styrker og svagheder i den udbudte undervisning og den gældende 
undervisningspraksis. Rapporten forelægges også Institutlederen. Studienævnet udfærdiger en 
endelig anonymiseret rapport for hele instituttets undervisning, som offentliggøres på instituttets 
hjemmeside. 
 
Studielederen har ansvaret for at følge op på evalueringen mht. planlægningen af undervisningen, 
det faglige indhold, eksamination og personale. Studienævnet følger op på evalueringen i forhold til 
eventuelle ændringer af studieordninger. Hvis efteruddannelse af HVIP kommer på tale inddrages 
institutlederen. 
 
Studielederen sørger for at den enkelte underviser er klar over sit ansvar for at der foretages 
evaluering af dennes undervisning i henhold til den evalueringsplan og evalueringsmetode som 
studienævnet har besluttet. 
 
Den til enhver tid gældende evalueringspraksis offentliggøres på instituttets hjemmeside. 
 

 


