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Kursusevaluering Dansk 2. semester forår 2022 
 

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? 

 
Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) 

• Sidefag i Dansk 

På hvilket semester har du fulgt undervisningen? 

 
Hvilke af følgende kurser har du fulgt? 

 
 
 
 



Litterær Tekstanalyse II: Kender du læringsmålene for kurset? 

 
Litterær Tekstanalyse II: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på 
dette kursus brugt 

 
Litterær Tekstanalyse II: Kursets niveau var 

 
Litterær Tekstanalyse II: Kursets omfang var 
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Litterær Tekstanalyse II: Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret. 

 
Litterær Tekstanalyse II: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til 
læringsmålene. 

 
Litterær Tekstanalyse II: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Litterær Tekstanalyse II: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 



Medieanalyse i historisk kontekst: Kender du læringsmålene for kurset? 

 
Medieanalyse i historisk kontekst: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) 
pr. uge på dette kursus brugt 

 
Medieanalyse i historisk kontekst: Kursets niveau var 

 
Medieanalyse i historisk kontekst: Kursets omfang var 
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Medieanalyse i historisk kontekst: Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret. 

 
Medieanalyse i historisk kontekst: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 
forhold til læringsmålene. 

 
Medieanalyse i historisk kontekst: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 
læreproces. 

 
Medieanalyse i historisk kontekst: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 



Medievidenskab II: Kender du læringsmålene for kurset? 

 
Medievidenskab II: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på 
dette kursus brugt 

 
Medievidenskab II: Kursets niveau var 

 
Medievidenskab II: Kursets omfang var 

 
Medievidenskab II: Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret. 
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Medievidenskab II: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til 
læringsmålene. 

 
Medievidenskab II: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Medievidenskab II: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 
Dansk fonetik og talesprog: Kender du læringsmålene for kurset? 

 



Dansk fonetik og talesprog: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. 
uge på dette kursus brugt 

 
Dansk fonetik og talesprog: Kursets niveau var 

 
Dansk fonetik og talesprog: Kursets omfang var 

 
Dansk fonetik og talesprog: Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 
kommunikeret. 
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Dansk fonetik og talesprog: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til 
læringsmålene. 

 
Dansk fonetik og talesprog: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 
læreproces. 

 
Dansk fonetik og talesprog: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 
  



Dansk grammatik: Kender du læringsmålene for kurset? 

 
Dansk grammatik: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette 
kursus brugt 

 
Dansk grammatik: Kursets niveau var 

 
Dansk grammatik: Kursets omfang var 

 
Dansk grammatik: Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret. 
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Dansk grammatik: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til 
læringsmålene. 

 
Dansk grammatik: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Dansk grammatik: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 
  



Litteraturhistorie II: Kender du læringsmålene for kurset? 

 
Litteraturhistorie II: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på 
dette kursus brugt 

 
Litteraturhistorie II: Kursets niveau var 

 
Litteraturhistorie II: Kursets omfang var 

 
Litteraturhistorie II: Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og kommunikeret. 
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Litteraturhistorie II: Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til 
læringsmålene. 

 
Litteraturhistorie II: Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Litteraturhistorie II: Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 
  



Har du nogen kommentarer til spørgeskemaets udformning? 
• Til en anden gang kan det være svært at tage et kursus over én kam, hvis der har været flere 

forskellige undervisere tilknyttet - eventuelt kunne dette afhjælpes ved at opdele kursets evaluering 
• Der skal tages hensyn til, at der er kommentarer der ikke er rettet mod begge undervisere i 

medievidenskab. 
• Nej, det var fint. 
• nej 

 

 

 

 

 

 

Samlet status 
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