
Evaluering af Dansk E2019 
 
Kursusevalueringen af Dansk bygger på besvarelser fra 108 ud af 168 studerende, hvilket giver en 
flot svarprocent på 64 %. Heraf stammer 82 respondenter fra BA, 10 fra KA og 16 fra sidefag. Af 
dem, der enten helt eller delvist har udfyldt kursusevalueringerne, stammer 48 fra 1. semester, 34 
fra 3. semester, 16 fra 5. semester og 10 fra 9. semester.  

Der er gennemgående en god tilfredshed med kurserne, hvori det anføres, at deres læringsmål 
og krav til prøver generelt blev tilfredsstillende kommunikeret, at kursernes omfang og niveau var 
passende, at kurserne gav et godt læringsudbytte, samt at formidlingen af stoffet understøttede 
læringen. Nogle af kurserne evalueres særdeles positivt, og ingen af kurserne evalueres overvejende 
negativt, selvom der angående nogle naturligvis er mere divergerende opfattelser af niveau, formid-
ling eller læringsudbytte, det gælder fx Svensk I. En række kurser er tydeligvis udfordrende for de 
studerende, det gælder fx Litteraturhistorie I pga. læsebyrden, og Grundlæggende grammatik pga. 
stoffets sværhedsgrad. Af evalueringerne fremgår det imidlertid også klart, at de studerende 
oplever, at en god formidling af stoffet i begge tilfælde letter byrden for dem. Det er uundgåeligt, 
at nogle fag er mere forberedelsestunge og sværere end andre; i alle tilfælde er det dog vigtigt, at vi 
får kommunikeret forventninger vedr. forberedelse og aktiv deltagelse tydeligt til de studerende. 
De kurser, som de studerende har mest vanskeligt ved at se den direkte relevans af, er PBL og 
Humanvidenskabelig teori og metode, men i begge tilfælde fortsættes tendensen med mere positive 
evalueringer end det tidligere har været tilfældet. De initiativer, som vi har sat i værk for at styrke 
kurserne, synes således at have en positiv effekt. Endelig er det meget glædeligt at se, at undervisnin-
gen i Litterær tekstanalyse III, der blev varetaget af en af vores nyudklækkede kandidater, blev 
evalueret særdeles positivt. 
 Man kan generelt lægge mærke til, at det fremhæves som positivt, når kursusundervisningen 
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 undervise-
rens side, 8) varierende undervisningsformer og 9) en ikke for overvældende mængde af læsestof. 
Tilsvarende vurderes fraværet af de ovenstående elementer negativt. Endvidere anføres der i kurser, 
som deles mellem flere end to undervisere, en problematik med et behov for at skabe sammenhæng 
mellem kursusgangene, hvilket er vigtigt at være opmærksom på. Dette gælder primært blandt de 
BA-studerende, mens KA-studerende generelt værdsætter den variation, som flere undervisere 
skaber. Evalueringerne er blevet sendt til de respektive kursusholdere, og alle undervisere forventes 
at inddrage evalueringerne i forbindelse med overvejelser over, hvordan undervisningen bedst 
tilrettelægges fremover. 

I forhold til projektvejledningen er der indkommet 54 besvarelser, hvoraf man kan læse, at 
der generelt er en meget stor tilfredshed med den vejledning, de studerende er blevet tilbudt. De 
studerende nævner således, at de har fået god støtte såvel i selve arbejdsprocessen som metodisk, 
teoretisk og fagligt. Langt de fleste har været meget tilfredse med deres vejleders respons og 
tilgængelighed, og mange fremhæver vejlederens dygtighed og hjælpsomhed. Det er kun i meget få 
tilfælde, at der udtrykkes en egentlig kritik af vejledningsforløbet. 

Semesterevalueringen er blevet besvaret af 61 studerende fra uddannelsen: 27 fra 1. semester, 
13 fra 3. semester, 13 fra 5. semester og 8 fra 9. semester. Heraf fremgår det, at de studerende 
generelt føler, at de har fået et godt fagligt udbytte af studiet (20 % vurderer at det samlede udbytte 



af semestret har været meget stort, 43 % at det har været stort, 30 % at det har været middel, og 7 
% at det har været lille). Det antyder en lille positiv stigning ift. F19. De studerende trives generelt 
godt på studiet (41 % er helt enige, 44 % enige, mens 15 % hverken er enige eller uenige) og 74 % 
vurderer at studiefællesskabet blandt de studerende er tilfredsstillende. Særligt mentorgrupperne 
fremhæves som en vigtig årsag til dette. Mht. arbejdsindsats anfører 9 %, at de har brugt mere end 
40 timer ugentligt på deres studie, 33 % 30-40 timer, 43 % 20-30 timer, 12 % 10-20 timer og 3 % 
mindre end 10 timer. Det antyder et fald i studieintensiteten ift. F19, idet der er færre i de to første 
kategorier og flere i de to efterfølgende. Det er derfor vigtigt, at vi fremover fremhæver vigtigheden 
af fuld studieaktivitet for de studerende, særligt i betragtning af de studerendes vurdering af deres 
egen arbejdsindsats: 22 % giver udtryk at de er helt enige i at deres samlede arbejdsindsats har været 
tilfredsstillende ift. studiets forventninger, 57 % at de er enige, 17 % at de hverken er enige eller 
uenige og 3 % at de er uenige. Flere anfører problematikken med delte semestre, hvor det er kræ-
vende at skulle skrive et bachelorprojekt samtidig med, at man følger sidefag. Mht. projektarbejdet 
er det høje antal af studerende, der arbejder sammen i grupper, blevet fastholdt (80 %), hvilket er 
meget positivt, både fagligt, men også socialt. De vigtigste årsager til at arbejde alene er emnevalg 
og praktiske forhold, der ikke skyldes studiet. Det er også positivt at flere studerende har udarbejdet 
deres projekt i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner. Der er generelt tilfredshed med 
informationsniveauet på uddannelsen, men også plads til forbedring. Det er i den henseende vigtigt 
at betone for de studerende, at de skal være tilmeldt de enkelte semestres informationsfora. De 
fysiske forhold, særligt vedrørende manglende grupperum og forstyrrende ombygningsarbejde, og 
kantinemadens pris og kvalitet i kantinen nævnes som problemer. 

Foruden de ovenstående skriftlige evalueringer, som også er blevet diskuteret i studienævnet, 
har vi afholdt et møde i løbet af semestret mellem holdrepræsentanter, ankerlærere og studie-
nævnet. Dette møde har givet anledning til relevante diskussioner vedr. diverse forhold, som er 
blevet taget op i lærergruppen og på et studienævnsmøde, ligesom de studerende får tilsendt 
respons i forlængelse heraf. 
 
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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