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Antallet af respondenter
Uddannelsen har modtaget svardata fra undervisningsevalueringen af forårssemestret 2017 i SurveyXact i fire adskilte
rapporter: Kursusevaluering, Semesterevaluering, Projektvejledningsevaluering og Uddannelsesevaluering. Resultaterne hidrører fra to adskilte (og tidsforskudte) undersøgelser, hvor den første vedrører kursusevaluering, den anden
de tre øvrige evalueringer.
 Kursusevalueringen er helt eller delvis besvaret af 86 ud af 199 studerende, dvs 43%. Dette kan sammenholdes
med svarprocenter på 53 i efteråret 2016 og 19 i foråret 2016.
 Semester-, projekt- og uddannelsesevalueringen er helt eller delvis besvaret af 65 ud af 213 studerende, dvs
31%. Dette kan sammenholdes med svarprocenter på 41 i efteråret 2016 og 18 i foråret 2016.
Svarprocenterne er således 10 procentpoint lavere end i sidste semester, men dog markant højere end lavpunktet i
foråret 2016. Efter studienævnets opfattelse er svarprocenterne utilfredsstillende, og der bør derfor fortsat arbejdes
med (på skoleniveau) at udvikle evalueringernes form og (på skoleniveau og de enkelte uddannelser)at styrke de
studerendes motivation til at besvare dem. Studienævnet mener dog at antallet af besvarelser er tilstrækkelig stort til
at de kan indgå i det samlede grundlag for evalueringen af semestrets undervisning.
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).
 Semestermøder med de studerende. Disse kan være indkaldt specifikt med undervisningsevaluering som emne,
men de studerende har som regel også mulighed for at bringe undervisningsrelaterede spørgsmål op på møder der er indkaldt med andre hovedemner.
 Lærergruppens erfaringsudveksling og (selv)evaluering, som finder sted systematisk på halvårlige 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 2016 er som sædvanlig generelt positiv, idet alle kurser på alle semestre får altovervejende gode bedømmelser med hensyn til både niveau, omfang, fagligt udbytte, kursusmateriale og pædagogisk
formidling. Ved de evalueringsspørgsmål hvor de studerende skal angive ’enighed’, svarer langt de fleste ’helt enig’ og
’overvejende enig’, et lille mindretal ’hverken enig eller uenig’, og næsten ingen ’overvejende uenig’ og ’helt uenig’.
Hvor ’uenig’-svar forekommer, er der i næsten alle tilfælde kun tale om en enkelt eller to studerende. Fritekstkommentarerne er som sædvanlig både positive og konstruktivt kritiske. Følgende kritikpunkter skiller sig ud og bør tages i
betragtning ved fremtidig kursusplanlægning:
 Texts and Contexts (2. sem.): Nogle studerende efterlyser tættere forbindelse mellem teori og ’praksis’; gerne
flere konkrete eksempler på den applicering af kursets teorier og begrebsapparat i analysen i projektarbejdet.
 Grammar workshops (2. sem.): Nogle studerende mener at disse er for korte og (derfor?) for lærerstyrede.
Mere tid til ’hands-on-trial-and-error-øvelser’ ville give deltagerne større fagligt udbytte.
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 Tekstual and Media Analysis (2. sem.): Nogle studerende efterlyser en mere ensartet standard for undervisernes tilbagemeldinger på de skriftlige opgaver. Desuden bemærker nogle at de detaljerede retningslinjer for
eksamensporteføljen blev udsendt for sent.
 Textual Theories (4. sem.): Nogle studerende mener at studenteroplæg i timerne gav alt for ringe udbytte for
de øvrige deltagere. Der efterlyses også en klarere kobling til projektarbejdet.

Semesterevaluering
Der foreligger næsten kun positive udsagn om den overordnede tilrettelæggelsen af og den faglige sammenhæng på
de enkelte semestre. (Semesterevalueringen rummer imidlertid også nogle kritiske kommentarer til enkelte kurser;
disse er medtaget ovenfor i afsnittet Kursusundervisning.)
De studerendes selvangivne ugentlige arbejdstimetal på studiet er 17% 40 timer+, 37% 30-40 timer, 37% 20-30 timer,
11% 10-20 timer og 2% (1 studerende) under 10 timer. 72% af respondenterne angiver at de selv finder deres arbejdsindsats tilfredsstillende. Selvom der gennem de seneste år kan konstateres en stigende tendens i studieindsatsen, er
det stadig halvdelen af de studerende der angiver 30 arbejdstimer eller mindre om ugen, og dermed langt fra de 40
timer som uddannelsen forventer.

Projektvejledning
Evalueringen af projektarbejdet og -vejledningen er generelt meget tilfredsstillende, idet så godt som alle respondenter har en positiv / meget positiv vurdering af projektarbejdet og af projektvejlederens indsats.
I to tilfælde formulerer respondenten imidlertid tvivl om en vejleders faglige viden om projektemnet. I begge tilfælde
er der tale om enkeltstående kommentarer vedrørende undervisere som i øvrigt får positive evalueringer, og i begge
tilfælde er vejlederens faktiske kompetence i forhold til emnet indiskutabel. Men den formulerede tvivl giver anledning til at understrege vigtigheden af at vejledere ved projektarbejdets start (opstartsmøderne) giver deres projektgrupper så grundigt fagligt input at der ikke kan opstå tvivl om vejlederens viden om emnet.

Ved semesterintroduktionerne 4. september blev de studerende oplyst om resultaterne af undervisningsevalueringen
på deres respektive semestre i foråret 2017, og hvilke tiltag de giver anledning til.

4. september 2017
Torben Ditlevsen
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