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Ud af i alt 48 studerende har 20 studerende besvaret evalueringen helt eller delvist. Dette giver en 

samlet svarprocent på 42. Denne svarprocent er stadig væk ikke tilfredsstillende, men repræsenterer 

dog en markant stigning i forhold til sidste semester. 

 

Semesterevalueringen 

Semesterevalueringen fremstår overordnet positiv. Således følte 67% af de studerende sig 

informeret klart om semestrets studieaktiviteter, mens 33% svarede ”Hverken enig eller uenig”. 

86% af de studerende vurderede, at deres samlede udbytte af semestret har være meget stort (10%), 

stort (24%) eller middel (52%). Dette billede understøttes af en del positive kommentarer i 

kommentarerne. 62% af de studerende var tilfredse med deres samlede arbejdsindsats, dog vurderes 

arbejdsindsatsen af et par studerende på Kulturforståelse som for ringe.  

 

Studiets ydre rammer modtager en del kritik. 39% af de studerende er ikke tilfredse med 

undervisningslokalerne, og 28% mener ikke, at gruppearbejdspladser er tilfredsstillende. I 

friteksterne kritiseres undervisningslokalerne som for små, for kolde eller for varme. Der efterlyses 

stikkontakter, der fungerer. 

 

Vedr. det psykiske studiemiljø kommenteres det positivt, at underviserne gjorde en indsats for at 

introducere de nystartede studerende på 5. semester for hinanden og for at sørge for, at de 

studerende rystedes sammen på tværs af deres forskellige fagligheder gennem gruppearbejde.  

 

Kursusevaluering  

På 5. semester besvarede 16 ud af 40 studerende evalueringsskemaet, hvilket udgør en svarprocent 

på 40. De to kurser på 5. semester, Centrale kulturbegreber og National og global kultur, vurderes 

overordnet set positivt, hvad angår kursernes niveau, formidling af stoffet og kursusmateriale. For 

Centrale kulturbegreber ønsker et par studerende flere timer, og 27% oplevede ikke, at læringsmål 

og krav til prøven blev klart formuleret. Nogle studerende ønsker mere fordybelse i teori og metode, 

mens en stor brug af eksempler fremhæves positivt.   

 

På 7. semester besvarede 4 ud af 8 studerende evalueringsskemaet delvist. For projektmodulet 

Kultur i tid og rum udtrykker de studerende stor tilfredshed ift. klar kommunikation af læringsmål, 

kursusmateriale og formidling af stoffet. To ud af tre studerende vurderer, at kurset har givet dem et 

godt læringsudbytte. Kurset Kulturformidling og værdier evalueres kun af to studerende, og 

kurserne Aktuelle kulturbegreber og problemstillinger, Identitetsdannelse og etik og Videregående 

sociologiske teorier evalueres kun af en studerende. Denne svarprocent vurderes som for lav til at 

kunne udlede de studerendes samlede opfattelse af kurserne.  

 

Projektvejledning 

Projektevalueringen vurderes positiv for de enkelte vejledningsforløb. 

 

Konkluderende tegner der sig et positivt billede af undervisningen og vejledningen, mens der ses 

mulighed for forbedring af de ydre rammer. Der skal stadig arbejdes for, at flere studerende 

besvarer evalueringsskemaerne, for at der kan udledes nogle valide resultater.  


