
Evaluering af Dansk F2019 
 
Kursusevalueringen af Dansk blev besvaret af 80 studerende ud af i alt 170, hvilket giver en 
svarprocent på 47 %. Heraf stammer 69 % fra BA, 16 % fra KA, 14 % fra sidefag og 1 % fra andet 
(tomplads etc.). Svarprocenten er generelt lidt lavere på vores forårssemestre, men ligger 
stabilt med en svagt stigende tendens F17 45 %, F18 46 og i år 47 %. Af dem, der har udfyldt 
kursusevalueringerne, stammer 40 fra 2. semester, 28 fra 4. semester og 12 fra 8. semester.  
 Overordnet er der en god tilfredshed med kurserne, hvori det anføres, at kursernes 
læringsmål og krav til prøver blev tilfredsstillende kommunikeret, at kursernes omfang og 
niveauer var passende, at kurserne gav et godt læringsudbytte, samt at undervisernes 
formidling af stoffet understøttede læringen. Det har dog været svært for de studerende på 2. 
semester at gå fra én lærers undervisningsform til en anden, og det har skabt noget forvirring 
og frustration. I relation til beslægtede fag som medieanalyse II og mediehistorie anfører nogle, 
at det kan være lidt svært at skelne dem fra hinanden. Sammenhængen mellem de forskellige 
litterære fag på 2. semester fremhæves derimod som en fordel. De studerende har fået et 
meget stort udbytte ud af kurset i litteraturhistorie II, men flere synes, at læsemængden er stor. 
Nogle oplever problemer med at se relevansen af projektemnekurserne herunder litterært 
tema ift. deres projektemnevalg, mens vi fra studiets side gerne vil opfordre til, at man tilegner 
sig en bred faglig viden, der også rækker ud over det specifikke emne, man selv skriver projekt 
om. Flere studerende har fundet det svært at forstå svensk.  

Herudover er der forskellige specifikke kommentarer til de respektive kurser. Ofte 
fremhæves det som positivt, når kursusundervisningen er kendetegnet ved en struktureret og 
grundig gennemgang af stoffet i et tilpas tempo og understøttet af gode power points eller god 
brug af tavle; når der er opgaver, hvor praksis og teori bliver koblet, og når der opleves 
smittende engagement fra forelæserens side. De studerende efterspørger også meget præcise 
eksamensanvisninger. Evalueringerne er blevet sendt til de enkelte kursusholdere samt 
studienævnet, der alle inddrager evalueringerne i forbindelse med overvejelser over, hvordan 
undervisningen i de respektive moduler bedst tilrettelægges fremover. Der er generelt stor 
tilfredshed med instruktorerne og den hjælp, de tilbyder. Det gælder inden for såvel de 
litterære som de mediemæssige og sproglige discipliner, og vi fortsætter derfor med denne 
ordning.  
 I forhold til projektvejledningen er der indkommet 41 besvarelser. Af dem fremgår 
det, at der er en meget stor tilfredshed med den vejledning, som de studerende er blevet 
tilbudt. De studerende nævner, at de har fået rigtig god støtte såvel i selve arbejdsprocessen 
som metodisk, teoretisk og fagligt. Langt de fleste har været meget tilfredse med deres 
vejleders tilgængelighed og oplever, at de har fået konstruktiv og kompetent vejledning i 
forbindelse med projektskrivningen. 
 Semesterevalueringen er blevet besvaret af 48 studerende (23 fra 
bacheloruddannelsen, 7 fra kandidatuddannelsen, 18 fra sidefag). Heraf fremgår det, at de 
studerende generelt føler, at de har fået et godt fagligt udbytte af studiet (61 % vurderer at det 



samlede udbytte af semestret har været stort eller meget stort, 32 % at det har været middel, 
og 5 % at det har været lille eller meget lille). 71% oplever, at der har været god information fra 
studiets side ved semesterstart, og også den praktiske information fra studiets side vurderes 
meget positivt, idet 78% er meget tilfredse, 12% er middel tilfredse, og 9% er utilfredse. Det er 
godt at læse, eftersom vi har forsøgt at optimere information vedr. bl.a. Moodle, Digital 
Eksamen og eksamensplaner. 80 % har arbejdet i grupper og 20% individuelt, og de fleste har 
oplevet et godt samarbejde i deres gruppe. Det er en fortsat stigning ift. de sidste 
forårssemestre, hvor der for to år siden kun var 56 %, som arbejdede i grupper, og 44% som 
skrev individuelle projekter. Vi har fra studiets side haft stort fokus på gruppedannelsen, hvilket 
vi vil fortsætte med på de kommende semestre, da vi vurderer, at de studerende får det største 
udbytte heraf. Studieintensiteten er også fortsat stigende, og det fremgår, at 21 % bruger over 
40 timer om ugen, 38 % mellem 30 og 40 timer, 31 % mellem 20 og 30 timer, 5 % mellem 10 og 
20, og 5 % mindre end 10 timer. Vi har haft fokus på de studerendes studieintensitet og er 
tilfredse med at kunne aflæse en stigning heri, selvom der stadig er plads til forbedringer. Der 
er også positivt at se, at de studerende selv synes at være bevidst om, hvorvidt deres 
arbejdsindsats er fuldt tilfredsstillende eller ej. 23 % markerer således, at de er klar over, at 
indsatsen kunne have været bedre. 

De studerende er delte på spørgsmålet om, hvorvidt de fysiske forhold er 
tilfredsstillende eller ej – med en overvægt af tilfredse. Der er mange, som savner flere 
grupperum, og 44 % af de studerende synes, at det er utilfredsstillende, at der ikke er bedre 
betingelser for gruppearbejde på universitetet. 73 % oplever et godt studiefællesskab, mens 17 
% er mere neutrale og 10 % uenige i dette. Det er dejligt at læse og også, at de studerende 
oplever at trives på danskstudiet: 90 % endda i stort omfang, 7 % i middel omfang, mens kun én 
person anfører ikke at trives. Det giver et billede af et studie, hvor der er en rigtig fin trivsel. Alt 
i alt peger semesterevalueringen på et velfungerende danskstudie med en overvægt af tilfredse 
studerende. 

 
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. 
 
 
Louise Mønster,  
studienævnsformand for Dansk 


