
Kursusevalueringer E20 

 

Kursusevalueringen af Dansk bygger på besvarelser fra 60 ud af 151 studerende, hvilket giver 

en svarprocent på 39. Det er væsentligt lavere end i E19, hvor svarprocenten var på 64. Heraf 

er 46 respondenter BA-studerende, 4 KA-studerende og 10 sidefagsstuderende. Af dem, der 

enten helt eller delvist har gennemført kursusevalueringen, stammer 31 fra 1. semester, 11 fra 

3. semester, 14 fra 5. semester og 4 fra 9. semester. Sammenlignet med E19 er nedgangen i 

respondenter særlig markant på 3. semester. 

Der er stor forskel på, hvor grundigt kurserne bliver evalueret. De studerende på 1. 

semester har mange kommentarer til kurserne, hvilket er glædeligt. Herfra falder antallet af 

kommentarer jævnt igennem uddannelsen, hvilket nok afspejler de studerendes fortrolighed 

med den. Der er gennemgående en god tilfredshed med kurserne. Det anføres, at deres lærings-

mål og krav til prøver generelt er blevet tilfredsstillende kommunikeret, at kursernes omfang 

og niveau generelt har været passende, at kurserne generelt har givet et tilfredsstillende 

læringsudbytte, samt at kursusmaterialet og formidlingen af stoffet generelt har understøttet de 

studerendes læring. Sammenlignet med E19 kan man dog iagttage en større variation af svar 

inden for de forskellige kategorier, hvilket kan være en indikation på at de studerende har et 

større læringsmæssigt selvansvar under Coronaperioden. Af kommentarerne til kurserne frem-

går det, at de i høj grad opfylder de respektive læringsmål, og alle kurserne evalueres over-

vejende positivt. Der er nogle enkelte problematikker om indholdet i nogle af kurserne, om 

forholdet mellem de krav, der bliver stillet på kurserne, og de antal ECTS, de udløser, om 

oplevelser af manglende information om kursernes formål og om eksaminerne, som undervisere 

og ankerlærere skal være opmærksomme på. 

Mht. hyflex-undervisningsformen, som vi har anvendt på nogle kurser som følge af 

Corona-situationen, er der en tendens til, at de studerende på dette semester evaluerer under-

visningen på dens egne præmisser og ikke som erstatning for normal undervisning, hvilket kan 

vidne om, at de nu i højere grad har vænnet sig til den. Det gælder især for kurserne på 1. og 3. 

semester. Mange giver udtryk for, at de mener hyflex-undervisningen har fungeret godt, mens 

andre fremhæver at lyden kunne være bedre. En enkelt studerende anfører ifm. alle kurser 

rutinemæssigt, at “Zoom fungerede mindre godt”, men der er også eksempler på en ret hård 

kritik, hvis de studerende oplever, at undervisningen ikke fungerer pga. undervisernes hånd-

tering af teknikken, og det skal vi naturligvis være opmærksomme på.  

 Som opsummering af kursusevalueringerne kan man lægge mærke til, at det generelt 

fremhæves som positivt, når kursusundervisningen er kendetegnet ved: 1) en struktureret gen-



nemgang af stoffet, der sikrer, at der er tid til at komme omkring kursusgangenes hele indhold, 

2) understøttende opgaver og øvelser, hvor praksis og teori bliver koblet, 3) overskuelige power 

points, 4) inddragelse af de studerende i undervisningen, 5) tilførsel af ny viden ift. det læste 

stof, 6) klar og tydelig formidling af krav til skriveøvelser og eksamen samt undervisning, der 

understøtter dette, 7) rimelige eksamenskrav ift. modulernes omfang, 8) engagement fra under-

viserens side, 9) varierende undervisningsformer og 10) en ikke for overvældende og vanskelig 

tilgængelig mængde af læsestof. Tilsvarende vurderes fraværet af de ovenstående elementer 

negativt. Evalueringerne er blevet sendt til de respektive kursusundervisere, og alle undervisere 

og ankerlærere forventes at inddrage evalueringerne i forbindelse med overvejelser over, 

hvordan undervisningen bedst tilrettelægges fremover. 
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