
Evaluering af Dansk F20 

 

Kursusevalueringen af Dansk bygger på besvarelser fra 57 ud af 138 studerende, hvilket giver 

en svarprocent på 42. Svarprocenten ligger generelt lidt lavere på vores forårs- end efterårs-

semestre. I år er det lavere end i F19, men ikke væsentligt, og det er tilfredsstillende, Corona-

situationen taget i betragtning.  Heraf er 37 respondenter BA-studerende, 13 KA-studerende og 

7 sidefagsstuderende. Af dem, der enten helt eller delvist har udfyldt kursusevalueringerne, 

stammer 22 fra 2. semester, 21 fra 4. semester, 6 fra 8. semester og 8 fra 10. semester. 

Der er ret stor forskel på, hvor grundigt kurserne bliver evalueret. Generelt er der flere 

kommentarer til kurserne på BA- end på KA- uddannelsen, hvilket nok har at gøre med, at 

holdene på KA-uddannelsen har været relativt mindre. Der er gennemgående en god tilfredshed 

med kurserne, hvori det anføres, at deres læringsmål og krav til prøver generelt blev tilfreds-

stillende kommunikeret, at kursernes omfang og niveau var passende, at kurserne gav et godt 

læringsudbytte, samt at formidlingen af stoffet understøttede læringen. Man kan lægge mærke 

til, at kurserne generelt får ramt det rigtige niveau ift. de studerendes forventninger, og at under-

viserne skal lægge sig lidt i selen for at få formidlet læringsmål klart. Nogle af kurserne 

evalueres særdeles positivt som fx Dansk grammatik på 2. semester, og ingen af kurserne 

evalueres overvejende negativt, selvom der på nogle naturligvis er mere divergerende opfattel-

ser af niveau, formidling eller læringsudbytte. Der er således nogle enkelte problematikker om 

placeringen af undervisningen ift. projektemnevalg, om oplevelser af manglende eksamens-

information og om oplevelser af gentagelser i undervisningen, som underviserne skal være 

opmærksomme på. Nogle af dem er Corona-relaterede, mens vi har forsøgt at tage hånd om 

andre i vores nye BA-studieordning. 

Mht. Corona-situationen specifikt er det generelle synspunkt, at undervisningen har 

fungeret godt efter omstændighederne. De studerende oplevede lidt uklarhed ved begyndelsen 

af nedlukningen, men der indfandt sig hurtigt en rytme i undervisningen. Hvis det bliver aktuelt 

med digital undervisning igen, er dette spørgsmål om rytme vigtigt at være opmærksom på. 

Forskellige undervisningsformer er blevet brugt, og det er ret entydigt, at det er de under´-

visningsformer, der har lignet den sædvanlige undervisning mest, som de studerende har sat 

mest pris på – især livestreaming med en studerende som moderator. Det er også noget vi kan 

være opmærksomme på fremover. Samtidig er det klart, at de forskellige vilkår, underviserne 

har arbejdet under, både privat og ift. andre opgaver, har haft stor indflydelse på den 

undervisning, de har kunnet levere. Hvis det igen bliver aktuelt med digital undervisning, er det 



det undervisernes håb og intention, at den i mindre grad end i dette semester vil tage form af 

nødundervisning.  

 Man kan generelt lægge mærke til, at det fremhæves som positivt, når kursusunder-

visningen er kendetegnet ved: 1) struktureret gennemgang af stoffet, 2) understøttende opgaver 

og øvelser, hvor praksis og teori bliver koblet, 3) inddragelse af de studerende i undervisningen 

4) overskuelige power points, 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) 

engagement fra underviserens side, 8) varierende undervisningsformer og 9) 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 kursus-

holdere, og alle undervisere forventes at inddrage evalueringerne i forbindelse med overvejelser 

over, hvordan undervisningen bedst tilrettelægges fremover. 

 Der er indkommet 27 projektevalueringer på hhv. 2., 4. og 10. semester, dvs. halvdelen 

af, hvad vi modtog i E19. Af dem kan man læse, at der generelt er en meget stor tilfredshed 

med den vejledning, de studerende er blevet tilbudt. De studerende giver udtryk for at de har 

fået god støtte metodisk, teoretisk og i arbejdsprocessen, og langt de fleste har været meget 

tilfredse med deres vejleders tilgængelighed. Det er kun i meget få tilfælde, at der udtrykkes en 

egentlig kritik af vejledningsforløbet. Der er en svag tendens til, at evalueringerne fra de 

studerende på 2. semester er mere negative, mens evalueringerne fra de studerende på 10. 

semester er mere positive. Nogle få nævner Corona-sitationen, men uden at specificere, hvor-

dan den har påvirket projektarbejdet. 

Semesterevalueringen er blevet besvaret helt eller delvist af 37 studerende fra uddannel-

sen mod 61 studerende i E19: 11 fra 2. semester, 16 fra 4. semester, 4 fra 8. semester og 6 fra 

10. semester. Der er altså tale om et betragteligt fald. Heraf fremgår det, at de studerende 

generelt føler, at de har fået et udmærket fagligt udbytte af studiet (19 % vurderer at det samlede 

udbytte af semestret har været meget stort, 31 % at det har været stort, 41 % at det har været 

middel, 6 % at det har været lille og 3 % at det har været meget lille). Det antyder et lille negativt 

fald ift. E19 fra stort- til middelkategorien pga. Corona-situationen. Det sociale og faglige 

fællesskab på studiet er det desværre ikke muligt at aflæse besvarelserne om. En enkelt 

studerende angiver at vedkommende har oplevet aldersbetinget mobning. Mht. arbejdsindsats 

anfører ca halvdelen af de studerende, at de har brugt mere end 40 t. eller mellem 30 og 40 t. 

ugentligt på deres studie, og ca. halvdelen at de har brugt mellem 20-30 t. ugentligt på det, 

hvilket er en lille stigning i studieintensiteten ift. E19. Det er dog stadig vigtigt at fremhæve 

forventningen om fuld studieaktivitet for de studerende. Alle studerende på 2. og semester skrev 



projekter i grupper, hvilket er meget positivt, både fagligt, men også socialt, mens alle de 

specialestuderende på 10. semester skrev alene. 31 Mht. informationsniveauet på uddannelsen 

er det i lyset af Corona-situationen positivt at se, at ⅔ af de studerende erklærer sig helt enige 

eller enige i, at de er blevet velinformeret om praktiske forhold, men man kan også lægge mærke 

til, at svarene varierer fra semester til semester. Således er der flere, der ikke oplever, at de har 

modtaget tilstrækkelig information på 2. semester. 

Mht. de specifikke spørgsmål ang. Corona-situationen giver de studerende udtryk for, at 

de foretrækker fysisk frem for digital undervisning. Det fremhæves som en fordel ved digital 

undervisning, at den giver en øget fleksibilitet ift. andre gøremål, specielt hvis man bor langt 

fra universitetet. Undervisning pr. livestreaming fremhæves som den bedste digitale løsning. 

De ulemper, der fremhæves, er bl.a. at undervisningen bliver mindre dialogisk, at den ofte bliver 

påvirket negativt af tekniske problemer som dårlig internetforbindelse, at den fører til et fald i 

engagement, og ensomhed. 

Foruden de ovenstående skriftlige evalueringer, som er blevet diskuteret i studienævnet, 

har studienævnets næstformand i løbet af semesteret bedt holdrepræsentanterne fra de enkelte 

semestre om at indsende kommentarer til undervisningens forløb. Denne feedback er blevet 

behandlet af studienævnet og vil blive taget til efterretning. Derudover har ankerlærerne 

forestået en mundtlig af de enkelte semestre, der er blevet tilsendt studienævnet. 

 

Tak til alle der har deltaget i evalueringerne. Evalueringerne er en stor hjælp i vores arbejde 

med at gøre Dansk til et endnu bedre studie. 
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