
Samlet semester-, projekt- og uddannelsesevaluering Dansk F22 

Samlet set er svarprocenterne for alle tre evalueringer lave. Vi arbejder i E22 på at hæve pro-
centerne ved at indlægge tid til at udfylde evalueringerne i forbindelse med undervisning. 

Svarprocent semesterevaluering: 32/81 studerende har besvaret, hvilket giver en svarprocent 
på 30% (2. sem.: 20, 4. sem.: 2., 8. sem.: 7, 10. sem.: 3).   

Svarprocenten er desværre meget lav, hvilket kan skyldes, at placeringen af semesterevalue-
ringen på dette semester blev udsendt sent. Den lave svarprocent betyder imidlertid, at især 4. 
og 10. semesters evalueringer ikke nødvendigvis kan læses som repræsentative. 

På 2. semester anvender hovedparten 30-40 timer (58%) pr. uge, mens en mindre del anven-
der enten mere end 40 timer (11%) eller 20-30 timer (32%). Det er nogenlunde tilfredsstil-
lende, at hovedparten betragter det som et fuldtidsstudium.  

På 4. semester, hvor evalueringen kun er besvaret af 2 studerende, er arbejdsindsatsen min-
dre, mens det på 8. semester ser mere spredt ud med. Imidlertid kan sidstnævnte hænge sam-
men med, at det er et delt semester med de studerendes sidefag (en enkelt studerende kom-
menterer også på denne misforståelse), og samlet set er svarprocenten på disse to semestre for 
lav til, at vi kan se det som repræsentativt. 

På 10. semester ligger arbejdsindsatsen på et tilfredsstillende niveau (mindst over 30 timer pr. 
uge), men kun tre har besvaret. 

På 2. semester svarer den noterede arbejdsindsats også fint til, at langt den overvejende del 
anser sin egen arbejdsindsats som tilfredsstillende (74% er enten enig eller helt enig). 

Langt hovedparten af de studerende på alle 4 evaluerede semestre finder, at de er blevet klart 
informeret om ”semestrets studieaktiviteter og deres sammenhæng”. Kun 16% (hverken enig 
eller uenig) og 5%/1 studerende (uenig) er ikke enig eller helt enig. De studerende er med an-
dre ord ud fra disse evalueringer samlet set blevet klædt godt på fra semesterstart. 

På tværs af semestre er der overvejende positive svar i de kvalitative udsagn. Kun en enkelt 
på 2. semester konstaterer nogle udfordringer omkring det sociale liv. Ud fra evalueringerne 
fremstår studiet med andre ord dermed velkørende.  

Evalueringen af projektperioden er også overvejende positiv. Kun 3 studerende på 2. seme-
ster angiver udfordringer i gruppedynamikken, mens en enkelt har noteret nogle interne ud-
fordringer, men som blev adresseret effektivt af gruppen selv. Gruppeprocessen må vurderes 
– på dette datagrundlag – til at være overvejende velfungerende. 

Projektevalueringen af besvaret af 26 studerende (fortrinsvist fra 2. semester plus 1 fra 4 se-
mester, 1 fra 8. semester og 3 fra 10. semester. Svarene vidner om en række uproblematiske 
forløb, hvor vejledere har været tilgængelige og har givet god støtte på alle niveauer. Kun en 



enkelt finder vejleder utilgængelig, hvilket betød, at processen kom i gang ”lidt sent”. Samlet 
set er projektvejledningen meget positivt evalueret. 

Uddannelsesevalueringen er kun besvaret af 2 kandidater. De er meget positive, men data-
grundlaget er for spinkelt til at kunne uddrage nogle bredere konklusioner. 

På Rektoratets studieleder- og studienævnsformandsmøde 16/9 blev studerendes ’evalue-
ringstræthed’ diskuteret. Der udsendes mange evalueringer til studerende på alle semestre, 
hvilket kan være en grundlæggende og meget simpel forklaring på lave svarprocenter. 
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