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Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (F20) 

Afdeling: Digital design og Informationsvidenskab 
Uddannelser diskuteret på UN-møde (dato): 23.02.2021 
BA INF, KA INF samt BATV i Critical data studies. 
BA DD, KA DD  

Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt referatuddrag fra UN-mødet) 
(omfang ca en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 

Overordnet set har responsen på kursusundervisningen været positiv. De studerende mener generelt, at de har 
fået et stort eller meget stort udbytte af kurserne. Der har naturligvis været mange udfordringer i forbindelse med 
hybrid undervisning (f.eks. kombination af synkron on-site og online undervisning, håndtering af streamingudstyr 
m.m.) og digitale formater, men underviserne har under svære betingelser håndteret situationen godt.
Didaktisk eksperimenteres der med flere forskellige EduIT-elementer og -platforme som f.eks. HackMD, padlet,
slack, gather.town m.fl. og nogle undervisere har arbejdet med kortere forud-optagede videoforelæsninger, hvilket
de studerende har været glade for.
I forbindelse med Edu-it peges der fra flere underviseres side på et stigende behov for server adgang. Flere og flere
kurser arbejder med dataanalyse og behandling, og her det nødvendigt, at de studerende har server adgang til
opbevaring af data, og til installering af forskellige typer af programmer m.m.
I dele af den mere teknisk-orienterede undervisning, synes online undervisning at være en særlig udfordring.
Således er der tale om et bemærkelsesværdigt fald i karaktergennemsnittet for programmeringsundervisningen
sammenlignet med tidligere år. Det kan skyldes, at online undervisning ikke i samme grad åbner og for gensidig
studenterdialog, som ellers ofte forekommer undervejs i instruktortimer, ved gruppeøvelser og lektie-cafeer. Der
mangler m.a.o. en faglig small-talk, hvor studerende kan udveksle ideer og gensidigt hjælpe hinanden.

Fokuspunkter 
Den øgede mængde af undervisningstimer på uddannelserne, og det forhold at bacheloruddannelsen i 
Informationsvidenskab qua et større optag er overgået til en kombination af fællesforelæsninger og holdstruktur 
(3 hold per årgang) har skabt en ny didaktisk struktur, som vi ikke har erfaring med. På den baggrund er der 
fremadrettet behov for en faglig dialog om det gode format for undervisningen, f.eks. i fht antallet af undervisere 
og brugen af 4 timeres moduler. Specielt på de større 20 ECTS-kurser, hvor der p.t. er afsat 6 timer per gruppe om 
ugen. Det handler både om at finde det gode format i fht at bruge færrest ressourcer på planlægning og 
koordinering, men også om fordelingen af undervisningsbyrden og om den håndteres bedst med den samme 
undervisningsbelastning hen over semestret eller er mere håndterbar, hvis den planlægges i blokke. 

Det trygge læringsrum er et tema, som vi fortsat ønsker at holde fokus på, for til stadighed at understøtte den 
enkelte studerendes oplevelse af, at han eller hun trygt kan søge den viden der er behov for gennem at turde stille 
de nødvendige spørgsmål, få den nødvendige feedback, indgå i et læringsfællesskab med medstuderende og 
undervisere. Hvad det trygge læringsrum er og hvordan man skaber det er således et centralt spørgsmål i en 
videre dialog. 

Tilvalgsuddannelsen i Critical data studies er startet op i E20. Uddannelsen tegner lovende, men det første 
kursusgennemløb peger også på vanskeligheden i at finde den rette balance mellem teoretiske og tekniske 
elementer i form af software til datahåndtering m.v. Det er særligt udfordrende i fht heterogeniteten i 
studentermassen, der er kendetegnet ved, at de studerende kommer med mange forskellige humanistiske 
baggrunde, og at de således i varierende grader er bekendte med brugen af it-værktøjer i deres studie.  
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AARHUS UNIVERSITET 
IIKK – INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR 

 
 

I forbindelse med evalueringen har enkelte kvindelige ansatte luftet en bekymring for, om deres køn alene  
giver anledning til mere kritiske kommentarer. F.eks. i fht stereotype tilbagemeldinger om at der i timerne ”tales 
mere end der handles.” Så vidt det vides er der en del forskning der peger på, at køns-biased evaluering er et 
faktum, hvorfor det kunne være et emne for en tværgående dialog på instituttet. 

Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 
Dialogen om det trygge læringsrum kunne være et tværgående emne for studienævnet 
Problemet med køns-biased evaluering ligeså. 

Evt andre kommentarer 
I flere evalueringer påpeger de studerende, at undervisning i ydertimerne, og specielt timerne fra 15-18 kan være 
problematiske i fh.t. at bevare den nødvendige energi og motivation, specielt i en corona-tid. 
Vi skal sikre en procedure så evalueringerne af de obligatoriske kurser fra tidligere år tilflyder underviserne når 
kurserne skal undervises igen, og særligt i de tilfælde, hvor der er tale om en ny underviser. 
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Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling: DRAMUS

Uddannelser diskuteret på UN-møde (dato): 17.02.2021
(husk at liste alle uddannelser: BA, KA, Tilvalg, Master, EVU, osv.) 
BA i Musikvidenskab, BA i Dramaturgi, BATV i Musikvidenskab (samlæst med BA), BATV i Dramaturgi (samlæst 

med BA), KA i Musikvidenskab, KA i Dramaturgi, KATV i Musikvidenskab (samlæst med KA), KATV i Dramaturgi 

(samlæst med KA), BATV i Cultural and creative industries 

Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt. referatuddrag fra UN-mødet) 

(omfang ca. en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 

Underviserne er overordnet imponeret af de studerendes indsats og indretning på trods af diverse udfordringer ifm. COVID-
19. Det faglige niveau er højt, og de studerende udviser stort socialt ansvar.

Der skal fortsat være fokus på fordeling af de studerendes arbejdsbelastning på hvert semester, især hvor nogle kurser er 
større end andre (ift. ECTS-belastning). 

På enkelte MUS-fag med praksiselementer oplever både undervisere og studerende, at de er presset på tid i forhold til at 
indfri læringsmålene, hvilket vil blive adresseret i den igangværende BA18-evaluering. 

Kurset Kultur- og teaterpolitik på BA i Dramaturgi er samlæst med Kulturliv på BA i Æstetik og kultur. Denne samlæsning 
oplever nogle studerende som problematisk. Enten skal samlæsningen nedlægges eller også skal forløbet rammesættes og 
forventningsafstemmes bedre. Fx kan det italesættes, hvorfor der er samlæsning, og hvad de studerende kan få ud af 
andres faglighed. 

Stadigt fokus på at der generelt bliver foretaget forventningsafstemning ved kursus start samt midtvejsevaluering. De 
studerende skal muligvis opfordres til at bruge studieordningen mere, så de har et bedre indblik i de enkelte kurser ved 
semesterets start. 

Flere studerende ønsker, at der bliver lavet læsevejledninger til pensum. Der kan dog være didaktiske grunde til ikke at lave 
sådanne. Man kan med fordel italesætte over for de studerende, hvorfor der er valgt eller fravalgt læsevejledninger. 

DRAMUS’ IV-fag har færre studerende end and IV fag. UN undrer sig over dette og ønsker mere viden om årsagen hertil. 

Der vil fortsat være fokus på evalueringspraksis på afdelingen. Evalueringsnotater af de enkelte kurser svinger meget i 
kvalitet og omfang. Et højt niveau i evalueringspraksis er især vigtigt, fordi DRAMUS benytter sig af en turnusordning ift. 
hvilke kurser, der skal evalueres fuldt. Men også for at sikre en høj grad af gennemsigtighed og lydhørhed i 
evalueringsarbejdet. 

Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 

Flere studerende føler sig belastet af sen undervisning (til kl. 18) og/eller mange timer samlet på en dag. Fokus på, at nogle 
studerende ikke ”rammes” af dette oftere end andre. 

Det er problematisk, at Black Board ikke kan foretage digitale kursusevalueringer på hold under 5 studerende, da flere 
praksisfag på musikvidenskab derfor ikke kan evalueres. Dette skyldes at anonymitet skal kunne opretholdes. Der er ønske 
om, at der findes en løsning på dette. Fx kan man lade alle studerende evaluere disse små hold samlet. 

Nogle studerende kan opleve en meget høj arbejdsbelastning i Projektorienteret forløb fordi deres periode i feltstudie 
strækker sig ind i dec. og jan. Dette skyldes at erhvervssamarbejdspartnernes rammer for ”praktik” ikke passer til 
universitetets semesterstruktur. SN kunne med fordel igangsætte proces for at samarbejdet med erhvervslivet bliver bedre 
ift. at få samarbejdsaftaler i Projektorienteret forløb. 



 
 

AARHUS UNIVERSITET 
IIKK – INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR 

 

 
Evt. andre kommentarer 
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 Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling: 
Uddannelser diskuteret på UN-møde: 17. februar 2021 
(husk at liste alle uddannelser: BA, KA, Tilvalg, Master, EVU, osv.) 
 
BA & BATV i Engelsk (SLK); BA i International virksomhedskommunikation i engelsk (IVK); BATV i Engelsk 
virksomhedskommunikation (IVK); BATV i Strategisk Kommunikation i organisationer; BATV i Contemporary Communication 
in English; KA & KATV i Engelsk (SLK); KA i Erhvervssprog og international erhvervskommunikation i engelsk (IVK/CLM); KA i 
Interkulturelle studier (ICS) 
 
Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt. referatuddrag fra UN-mødet) 
(omfang ca. en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 
 
Dette semester var meget præget af pandemien. Langt de fleste studerende og undervisere mener, at online eller 
”blended” undervisning ikke kan erstatte fysisk fremmøde. Ikke desto mindre udtrykker mange studerende forståelse for 
situationen og taknemmelighed over underviserenes store indsats. Udbyttet fra mange kurser evalueres stadigvæk som 
meget højt, og gennemsnitsevalueringer for alle uddannelser er gode. 
 
Især under Covid-19 har det været meget vigtigt for studerende, at kurserne har været velstrukturerede, med gode 
muligheder for gruppearbejde og andre tiltag, som giver variation og opfordrer til interaktion med medstuderende. 
Feedback fra underviserene blev nævnt mange gange, som afgørende for et godt forløb. 
 
I de relativt få kurser, hvor udbyttet blev evalueret som ikke så højt, var det ikke fordi emnet/materialet var uinteressant 
eller undervisningen ikke var kompetent. Det var mere fordi strukturen ikke var så overskuelig, eller prøveformen ikke 
passede helt til undervisningsformen. I nogle kurser blev prøveformen oplevet som for lidt krævende eller udfordrende, 
fordi prøven gjorde det muligt for studerende at fokusere selektivt på en mindre del at materialet. 
 
I bestemte årgange af nogle uddannelser var der tegn på et lidt mere generelt behov for nytænkning og strukturelle 
forbedringer. Det gælder fx for BA i Engelsk og BA i International virksomhedskommunikation i engelsk, hvor henholdsvis 
Studium Generale og English Language in Theory and Practice skal arbejdes justeres med henblik på at skabe bedre 
synergier med de studerendes andre kurser. 
 
Begge de nye tilvalg, Strategisk kommunikation i organisationer og Contemporary Communication in English, har fået lidt 
blandede (men alligevel stort set positive) evalueringer. Det er klart, at det har været specielt udfordrende, at udrulle nye 
uddannelser under de nuværende omstændigheder, især når det drejer sig om et tilvalg, hvor de studerende hverken kan 
trække på en normal periode inden Covid-19 eller se frem til en normal periode derefter. Når dette tages i betragtning, er 
evalueringerne og de studerendes indstilling og indsats tilfredsstillende. 
 
På kandidatniveau, kan der bemærkes store fremskridt på det Specialeforberedende forløb (KA Engelsk og Interkulturelle 
studier), som ser ud til at være faldet på plads efter et par lidt problematiske år. 
 
Erfaringerne fra E20 tages til efterretning  i 2021 ifm undervisningsevalueringen af BA i International 
virksomhedskommunikation i engelsk samt udarbejdelsen af en ny studieordning (2022) for BA i Engelsk. 
 
Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 
 
Covid-19: Stort ønske om at vende tilbage til undervisning med fysisk fremmøde. Stort behov i mellemtiden for 
undervisningsformer, som styrker kontakt mellem medstuderende og mellem de studerende og underviseren. Særlige 
udfordringer med at udrulle nye kurser/uddannelser under pandemien. 

Evt. andre kommentarer 
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Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling:

Uddannelser diskuteret på UN-møde: 17.02.2021
(husk at liste alle uddannelser: BA, KA, Tilvalg, Master, EVU, osv.) 

BA i Kunsthistorie, BATV i Billedkunst og visuel kultur, KA i Kunsthistorie, KATV i Billedkunst og visuel kultur 
(samlæst med KA), BA i Æstetik og kultur, , KA i Æstetik og kultur, BATV i museologi: kuratering og kulturarv, MA 
in Curating 

Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt. referatuddrag fra UN-mødet) 

(omfang ca. en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 

Kurset Kulturliv på BA i Æstetik og kultur er samlæst med Kultur- og teaterpolitik på BA i Dramaturgi. Denne samlæsning 
oplever nogle studerende som problematisk. Enten skal samlæsningen nedlægges eller også skal forløbet rammesættes og 
forventningsafstemmes bedre. Fx kan det italesættes, hvorfor der er samlæsning, og hvad de studerende kan få ud af 
andres faglighed. 
Der er et ønske om, at samlæsninger på IKK bliver gennemgået og det bliver evalueret, hvor vidt disse er konstruktive, set 
både ud fra et økonomisk perspektiv men i lige så høj grad et didaktisk.  

Der har været erfaring med at lade to ph.d.-studerende undervise på ét kursus. Dette har fungeret godt, da de har kunne 
udvikle og planlægge et undervisningsforløb sammen og de har derigennem kunne sparre og videndele med hinanden. 

Der er fortsat en udfordring på BA-projektet, hvor der er svært at tilpasse undervisningen til alle studerende. De er på 
forskellige steder i deres proces og har derfor vidt forskellige behov. Dette resulterer også i, at de har svært ved at give 
hinanden feedback og engagere sig i andre projekter. 

Stadigt fokus på koordinering mellem undervisere på ét semester, så der ikke sammenfald i deadlines og dermed 
uhensigtsmæssig høj arbejdsbelastning i visse perioder. 

Flere undervisere finder det udfordrende at lave blended undervisning og foretrækker 100% virtuel eller 100% fysisk 
undervisning frem for blended. 

Flere undervisere oplever, at de studerende efterspørger meget feedback og læsevejledninger. Endvidere roser de 
studerende forløb, hvor dette tilbydes. 

Der skal være stadig fokus på at lave forventningsafstemning ved semesterstart samt midtvejsevaluering. 

Fortsat fokus på diversitet i pensums forfattere ift. køn, etnicitet, geografi etc. 

Der vil forsat være fokus på, at der skal udpeges en koordinator på kurser, der indeholder delelementer på tværs af flere 
afdelinger eller uddannelser. 

UN bemærkeret behov for en samlet evaluering af IV-fagene. 

UN vil have fokus på 1. års frafald, da dette i 2020 har været noget højere end normalt på Kunsthistorie. UN vil bl.a. følge op 
på dette om et år for at identificere om frafaldet skyldes COVID-19 relaterede udfordringer, sammenfald af tilfældigheder 
eller andet. 

Der er en problematik i at have graduerede portfolioeksamener. Portfolio handler om proces, hvorimod karaktergivning 
handler om resultat. Derfor blander man to forskellige og modsatrettede perspektiver i denne eksamensform. UN ønsker 
fokus på denne eksamensform og hvorvidt den pt er hensigtsmæssigt integreret i afdelingens uddannelser. 
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Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 

 
De studerendes trivsel og mulighed for socialt samvær er fortsat udfordret pga. COVID-19 nedlukning.  
 
Det er blevet påpeget, at evalueringsprocessen har nogle problematiske deadlines. For at deadlines (evalueringsmøder og 
evaluering på UN) kan overholdes er underviserene nødt til at indlevere evalueringsmaterialet før eksamenerne er slut. 
Dette kan sætte de studerende, der verificerer evalueringsmaterialet i en uheldig situation, da disse muligvis ikke tør så 
tvivl om evalueringen i frygt for at det kan påvirke deres eksamen. 

Evt. andre kommentarer 
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 Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling: 

Uddannelser diskuteret på UN-møde 10.02.2021 
(husk at liste alle uddannelser: BA, KA, Tilvalg, Master, EVU, osv) 
 
Lingvistik BA 
Lingvistik KA 
Cognitive Sceince BA 
Cognitive Sceince MA 
Social Minds Elective 
Cultural Analytics Elective 
Cognitive Semiotics MA 
 
 
Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt referatuddrag fra UN-mødet) 
(omfang ca en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 
 
This has been a semester like no other. Because the virus has had such a dramatic effect on our teaching practices, we 
cannot expect to learn as much about the specific ways we can adapt our fall courses. But there is still a lot to learn from 
E20, and the evaluation process is as important as ever.  
 
Because it has been such a bizarre and disruptive semester, I feel it is necessary to use more space to contextualize this 
evaluation report, so that we may gain as much as possible from the process. In March 2020, the spring semester was 
abruptly interrupted by the closure of university campuses in response to the coronavirus pandemic. Teaching was 
immediately moved online. This was a disruptive and difficult time for both teachers and students. But it was an immediate 
crisis situation. Fall was different in three very important ways.  
 

1) For almost the entire semester, it was possible to use the campus. However, due to social distancing restrictions, 
classroom space was dramatically reduced, because we needed to spread students out. This meant that many 
courses did not have physical space in which all students could be present.  

2) At the same time, more planning was possible. Departments had time over the summer to develop solutions to 
reduced space, and to develop contingency plans if online learning became essential for all again.  

3) This was to be done in accordance with clear Faculty regulations that all students receive some in class teaching, 
that first semester students were prioritized, that all students were treated fairly, and that no changes whatsoever 
could be made to the existing teaching schedule.  

 
The results was that the department was tasked with developing a set of courses which were: 
 

• Optimized in class presence 
• Equally inclusive for all students 
• Could be taken online again in the event of campus closure 
• Could be taught as a regular course again if the social distancing restrictions were relaxed 

 
It is my belief that all of our teachers came as close as they could to balancing these four incommensurable goals.  
 
My estimation is that the increased ability to plan had a positive effect. I was in close dialogue with teachers during summer 
planning time – in department meetings, semester meetings, and (for some) in an individual advisory role. I was impressed 
with the great amount of effort made to adapt to our new conditions, and I think this groundwork is visible in the 
evaluations. I am certain that we could not have done better than we did. 
 
I could also clearly see that this extra work came at the cost of staff well-being. This was confirmed during staff 
development dialogues. Most reported that E20 was more stressful than other semesters. Most reported having less 
agency in planning and delivery of courses, and more centralized regulation. Some reported that they thought that planning 
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had been too optimistic, and that the expectation that things might open up had made the semester more stressful. This is 
because people felt like they had to have multiple versions of the same course on standby – one for full lockdown, one for 
blended learning, and one for classroom teaching if the campus was fully opened again. Some expressed frustration that it 
was not possible to adapt their existing materials, and some expressed an expectation that the work done now could not be 
so easily used in the future, when the university is properly open again. These themes were also discussed at department 
meetings during the semester. It has been a very difficult semester for all, and this should be clearly acknowledged. 
Without exception, people have done extremely well this term. This includes students and staff.  
 
Many examples of this success could be given. I have space for just a few.  
 

• First semester was implemented extremely well in both bachelor programs. Students received as much in person 
contact as was possible, and all first semester teachers were highly praised for their efforts. 

• Blended learning was particularly widely used in first semester bachelor courses. Almost all first semester courses 
involved splitting of larger classes into two, to allow all students to attend some physical classes each week. The 
class time lost for this was even compensated with online lectures. This required much, much more work from 
teachers on first semester.  

 
Cognitive Science,  
 

• In methods 3, the teacher made professional style video lectures, which were praised in the evaluation, and which 
received positive university media coverage Underviser laver med succes kortfilm til sine studerende (au.dk).  

• Mind and consciousness was praised for its structure and implementation. The teacher was praised for her 
treatment of applied topics, which is impressive, given this is not her main research focus. 

• Advanced cognitive neuroscience went well, despite having some specific challenges that need to be addressed at 
the design level. The main issue is the inclusion of too many topics. The HoD has a record of these issues, and this 
will inform program revisions in the future.  

 
Linguistics & Semiotics 
 

• In Understanding Linguistics, the design of lectures and classes, and the use of blackboard quizzes, was very 
positively assessed by students 

• There was a strong connection between online and class activities in applied linguistics. 
• The new (old) Grammatical Theory course seems to have gone extremely well on the MA. It is well placed in the 

program. Students don’t appear to be shy of theory, and seem to enjoy it. They see its importance to the field. A 
comparison of formal and functional approaches, with a focus on functional approaches, is a good fit for the 
program. 

• Online materials were effectively used in Social Cognition 
 
Electives 
 

• Cultural data science went well for the first run of an interdisciplinary coding course with very broad skill levels 
among students. The teacher was praised. Cultural data science projects were fantastic (The HoD served on the 
Jury for the assignment competition at the end). 

 
One overarching topic deserves closer attention for future development: 
 

• A main area of strategic importance for the department is how to introduce students to computational methods 
and basic statistics. This should be a high priority for development on all programs, except the BSc Cognitive 
Science (where this is a natural part of the program) and the Social Minds elective (where this element is minimal).  

• This is most pressing in the MA Linguistics and Semiotics programs, where the department needs to start students 
on computational methods and basic statistics in the co-taught Experimental Psycholinguistics course. And this is 
important, so that students feel comfortable with computational and statistical methods by the time they get to 
Computational Linguistics on the second semester. We should use workshop teaching, and implement software 
carpentry teaching methods, to achieve this, when we can return to the classroom.  

https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/efter-et-fordoemt-foraar-studerende-vaerdsaetter-timer-paa-campus-som-aldrig-foer-og-underviser-har-kast/
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• This is also an important area for attention in the MSc Cognitive Science, where students from other backgrounds 
join the program, although this will be lessened in future semesters by the increased admissions requirements on 
the program.  

• It is also an important focus area for cultural data science.  

Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 
 
Heavy use of blended learning and doubled/split classes was greatly appreciated by students. But this was also seen as a 
necessary compromise, mandated by faculty guidelines, and motivated by genuine care for student learning and well-being. 
It is an extremely costly teaching form, in terms of energy and time resources invested by staff. It requires extra preparation 
for face to face teaching, extra follow up on email and online forums, and extra time to prepare supplementary materials, 
including online lectures.  
 
Although blended/doubled solutions to social distancing requirements were strongly suggested by management (very much 
including the HoD), this solution should be used with caution, if it again becomes necessary. The SN should discuss whether 
staff should be given more freedom to not use this teaching form, should we find ourselves in a similar situation in the 
present semester, or in the fall. This discussion should include consideration of how time norms would need to be adjusted 
to make this teaching approach consistent with work agreements. 
 
Evt andre kommentarer 
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 Afdelingsleder Jakob Ladegaards opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling: 

Uddannelser diskuteret på LITRETs UN-møde 22.2.2021 
(husk at liste alle uddannelser: BA, KA, Tilvalg, Master, EVU, osv.) 
Bachelor- og kandidatuddannelserne i Litteraturhistorie, bachelortilvalget og kandidatuddannelsen i Retorik, 
Erasmus Mundus-uddannelsen i Children’s Literature, Media and Culture; Masteruddannelsen i Børns litteratur 
og medier; Tilvalg i Professionel og kreativ skrivning. 
 
Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt. referatuddrag fra UN-mødet) 
Vi har som sædvanlig haft nogle gode evalueringsdiskussioner af forårets undervisning med kritisk konstruktive 
inputs fra engagerede studenterrepræsentanter og undervisere. Diskussionerne vidner først og fremmest om, 
hvor systematisk der arbejdes med at justere undervisningsforløbene på baggrund af tidligere evalueringer. 
Denne indsats bliver også synlig for vores studerende, der ofte sidder med ved semesterrapporteringsmøderne 
hvert semester og kan se, at deres inputs fra tidligere semestre har haft konsekvenser for planlægningen. Jeg 
ønsker derfor at fremhæve, at en sådan udfoldet og kontinuerlig evalueringspraksis virker motiverende for de 
studerende og bidrager til deres store engagement i evalueringsarbejdet. 
 
Efterårets undervisning blev langt overvejende afviklet med fysisk fremmøde, mens enkelte undervisningsgange 
sidst i semestret blev flytter online på grund af coronarestriktioner. Coronasituationen mærkede både 
studerende og undervisere i efteråret, men generelt har evalueringsmøderne om efterårets undervisning på 
afdelingen og i uddannelsesnævnet fokuseret på det faglige indhold og fagudviklende perspektiver. 
 
Ud over konkrete diskussioner af de enkelte kurser har der ved møderne vist sig nogle tværgående emner: 
 

- De studerende sætter generelt pris på og lærer meget af feedback på øvelser. Flere af de mest 
velevaluerede kurser har afsat tid til feedback enten ved en instruktor eller ved underviser. Det foregår 
især systematisk ved skriftlige øvelser. Til gengæld mangler der ofte rammesætning af de mundtlige 
oplæg på klassen som formidlingsøvelser og en efterfølgende systematisk feedback fra medstuderende 
og undervisere. En større opmærksomhed på det kunne måske få færre studerende til at skrive den 
desværre ofte genkommende evalueringskommentar, at de får mere ud af underviserens forelæsning 
end medstuderendes oplæg. Der ligger heri den antagelse, at de to former alene skal bedømmes som 
formidling af fagligt indhold, hvilket ignorerer den formidlingsøvelseskarakter som mundtlige 
studenteroplæg især på BA kan og måske bør have. 

- På nogle fag på Litteraturhistorie havde de studerende nævnt, at der tages for hurtigt hul på 
eksamensforberedelserne. Hvis de studerende hurtigt lægger sig fast på et emne til for eksempelvis en 
fri skriftlig hjemmeopgave, kan noget af den øvrige undervisning og dele af pensum forekomme mindre 
relevant - evt. vælger de studerende ligefrem eksamensemner ud fra den teori, der fremlægges først i 
semestret. Der var enighed om, at det i nogle kurser – fx BA-projekt og BA-kurser med frie skriftlige 
opgaver – giver rigtig god mening at sætte de studerende tidligt i gang med opgaveskrivningsprocessen. 
Men på andre  kurser kunne man måske rammesætte det mindre stramt uden derved at sætte det store 
arbejde med at sikre rettidig aflevering over styr. En løsning kunne måske være at knytte flere 
eksamener tættere til pensum, fx ved bundne eksamensopgaver eller krav om inddragelse af dele af 
pensum i frie opgaver. 

- Der bliver nævnt problemer med instruktorundervisningen. Flere studerende på Retorik oplever på 
nogle kurser for ringe grad af koordination mellem undervisere og instruktorer. Der blev i flere tilfælde 
sået tvivl om instruktorens autoritet og faglige evner. Ifølge underviserrepræsentanterne var der i de 
konkrete tilfælde ikke tvivl om instruktorernes faglige dygtighed. Problemerne skyldtes snarere, at deres 
opgavers indhold og formål ikke var tænkt godt nok igennem på forhånd. Der er enighed om, at der 
ligger et ansvar hos underviserne for at klæde instruktorerne på til opgaven. Studerende gav udtryk for 
et ønske om i instruktorundervisningen at have mere fokus på øvelser og mindre på ekstra 
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forelæsninger. Der var generelt opbakning til brug af instruktorer til øvelser, men det blev også 
understreget som vigtigt, at øvelserne ligger i forlængelse af undervisningen. 

- Der er forskellige erfaringer med den type af korte, intensive kurser på KA, der på Litteraturhistorie 
hedder workshop (udbydes i samarbejde med Kunsthistorie) og på Retorik Faglig fordybelse. På Retorik 
er kurserne generelt populære både blandt undervisere og studerende, bl.a. fordi de ofte er tæt 
knyttede til aktuelle forskningsprojekter. På Litteraturhistorie, hvor studerende skal vælge to ud af i alt 
fire udbudte workshops fra Litteraturhistorie og Kunsthistorie, er der derimod en lavere grad af 
tilslutning. Det skyldes dels forskellige faglige traditioner og studiemæssige vaner blandt de studerende 
fra Litteraturhistorie og Kunsthistorie, dels at undervisere fra førstnævnte fag ofte har svært ved at 
tilføre kurset en tilstrækkeligt tværfaglig dimension. Og endelig opleves selve formatet af flere 
studerende som frustrerende, fordi det er for kort til, at de kan nå at fordybe sig tilstrækkeligt. 

- I dette semester arrangerede undervisere på Litteraturhistories KA en fælles introduktionsuge med 
fagligt og socialt indhold for de nye KA-studerende, foruden et fælles, frivilligt metodeseminar, der 
introducerer til de mere empiriske metoder, der i højere grad benyttes på KA. Den form for faglig 
integration på tværs af fag var de studerende glade for.  
 

Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 
- Spørgsmålet om forholdet mellem eksamensforberedende aktiviteter (særligt den tidlige igangsættelse 

af arbejde med frie skriftlige opgaver) og engagement i kursets ugentlige undervisning kunne måske 
fortjene en diskussion.  

- Feedback og rammesætning af alle øvelser er vigtige – mange er gode til det i forhold til skriftlige 
øvelser, men det halter mere med de mundtlige, der nogle gange indgår i kurser per tradition mere end 
som del af en reflekteret didaktisk praksis med klare formål og forventninger. 

- Fordele og ulemper ved korte, intense workshop-forløb. 
- Best practices i brugen af instruktorer bør drøftes. Det er vigtigt, at ansvars- og opgavefordeling i 

forbindelse med instruktorundervisning står klar for både undervisere, instruktorer og studerende. 
Forventninger til de enkelte parter, indholdet i og formålet med instruktorundervisningens enkelte 
elementer og deres plads i kursets helhed bør drøftes grundigt af undervisere og instruktorer på forhånd 
og fremlægges for de studerende. Man kan overveje, om ikke gode og dårlige erfaringer med 
instruktorundervisning løbende bør opsamles, bl.a. med henblik på at formulere og dele nogle 
overordnede rammer og råd for den gode instruktorundervisning i afdelingerne.  

Evt. andre kommentarer 
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 Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling: 
Uddannelser diskuteret på UN-møde (23. Februar 2021): 

• BA Medievidenskab 
• KA Medievidenskab  
• BA Tilvalg I film of medier 
• IV Fag 
• BA Tilvalg i journalistik formidling 
• Cand. Public 
• Erasmus Mundus Master in Journalism, Media and Globalisation 

 
Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt. referatuddrag fra UN-mødet) 

(omfang ca. en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 

Overall the evaluations were positive or very positive. When criticizing single courses, students, at large, point towards the 
difficult situation with COVID-19, that has impacted learning outcome or the social sides of studying. Some problems, but 
also particularly positive experiences, arise on a structural level (e.g. team sizes).  

The evaluation reports from the fagkoordinatorer as well as the discussion in the UN meeting showed the necessity for a 
differentiated view on the different educational programs. For instance, COVID-19 and its effects impacted all degree 
program and the student evaluations, however, these affects played out differently with regards to student’s experiences 
(years and BA vs MA programs), group size (small vs big holds) and level of internationalization of the degree program. It is 
therefore necessary to outline important topics, worries, best practices and development perspective within the different 
programs separately.  

In the following outline problems and worries are emphasized. This has to be read in view of the fact that courses are 
evaluated overall positive. 
 
BA medievidenskab  
Important topics:  

• Online lectures as challenge  
• Restructuring of course organisation 
• Group building processes 

Worries: Online/Zoom lectures are perceived as more problematic by students of the lower semesters. This was anticipated 
in the planning of E20 and the first-year students were taught in class as long as possible. The second-year students had 
online lectures more often. The UN discussed the different needs in the different semesters /years and agreed that these 
particular needs have to be addressed appropriately. It was also emphasized that when Zoom lectures were criticized that 
this was a critical evaluation of the format, not of the teacher.  
Development Perspective: Online lectures can work well but this is work intensive. The focus and hope lie on re-opening 
and a return of physical teaching 
 
KA medievidenskab  
Important topics: 

• Small holds are a success in the MA 
• Specialeforberedelsen 

Worries:  
• The timing of the course “Speciale Forberedende Forløb” was critically discussed. A placement later in time, with a 

more intense structure would solve some existing problems (this will be resolved when there is a new KA 
education in media studies from 1.9.2022). 

• How can a broad understanding of “digital methods” in media studies be strengthened so that it is not only 
perceived as collecting big data and analyzing these?  
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 Development Perspective: In the MA small teaching teams (holds) were discussed as a well working possibility that allows a 

different (more intense) way of teaching. Small teams are perceived very positive by the students and the teachers. How 
can small teams be ensured in MA courses?  
 
Journalistik (Cand. public og Mundus) 
Important topics: 

• Corona worries  
• New teaching forms and online tools 
• Tompladsordningen 

Worries: 
• Students have expressed concrete worries about contagiousness in class teaching. This has also affected group 

work negatively 
• The Tompladsordning should be re-evaluated; it can be considered whether there should be requirements for 

students' online participation, e.g. about participating in group work and about showing picture during zoom 
teaching  

BATV og IV fag  
While evaluated overall positive, the BA tilvalg and the IV fags also have some particular problems, mostly rooted in the 
structure: the BA tilvalg and the IV fag are special in the sense that the students often don’t know each other. COVID-19 has 
aggravate this exiting problem. A further factor is that particularly the IV fags suffer from big team sizes which affects the 
situation additionally. 
A particular problem was pointed out in the film education with regards to film screenings: the poor technical conditions in 
the appointed rooms prevent teachers from showing chosen movies – instead they have to fall back on what is available via 
streaming services. The courses that include streaming need the appropriate technical equipment to enable all sources 
(DVD, Blue Ray, and online) 
 

Common topics: 
• Effects of COVID-19 and online teaching: see comments for different degree programs 
• Effects of COVID-19 in class teaching: fear of contagiousness 
• Low student activity: partially connected to online/zoom teaching 
• Low participation rate in course evaluation: the UN discussed if a solution could be to introduce an evaluation 

rotation. A suggestion will be discussed at the next UN meeting (April) 
• high engagement of teachers and new forms of teaching are appreciated by students but are work intensive in the 

preparation for teachers 

Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 
• COVID-19 and online/blended teaching: 

o Online lectures as challenging. How can good teaching be balanced against (too much) time investment 
on the teacher’s side? 

o How much effort to put into online competencies when we hope to go back to physical teaching in E21? 

• Tompladsordningen: some courses rely on an elaborate group exercises plan that is undermined by tomstols-
studerende – particularly if the teacher is not fully informed. How can this process be improved? (e.g. requirement 
of online presence?) 
 

• Film education and poor technical conditions in the appointed rooms: courses that include film /media screenings 
need the appropriate technical equipment to enable all sources (DVD, Blue Ray, and online). At the moment this is 
not ensured 

 
Evt. andre kommentarer 
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 Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling: 

Uddannelser diskuteret på UN-møde 10/2-2021 

 

Nordisk Sprog og Litteratur BA, BA-TV, KA-TV, KA, EVU 
Oplevelsesøkonomi KA 
Begivenhedskultur BA-TV 

 

Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt. referatuddrag fra UN-mødet) 

(omfang ca. en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 
 
Corona har generelt igen fyldt meget for både de studerende og underviserne, og underviserne har endnu engang ydet en 
ekstraordinær indsats for at give den bedste undervisning og det største udbytte til de studerende. Underviserne har 
prøvet nye tiltag og justeret ind ift. de restriktioner, som er blevet udstukket. De har brugt ekstra tid på feedback og 
vejledning for at give størst mulig støtte til de studerende, som føler sig usikre og er bange for, at de går glip af vigtig 
læring i denne tid. Dog er både undervisere og studerende blevet bedre til at navigere i afstandskrav, øget selvstudie og 
online undervisning. Generelt er der således kommet fine undervisningsevalueringer for E20 på trods af corona. Stor ros til 
alle, både studerende og undervisere, for at lykkes med dette. 
 
Mindre holdstørrelser  
På Nordisk er hvert hold typisk på over 40 studerende, derfor har nærmest alle undervisere delt holdene op i to til den 
fysiske undervisning, pga. corona-restriktionerne om afstand. En positiv effekt har været, at flere studerende har følt sig 
mere trygge og været gladere for at sige noget og deltage i plenum diskussioner. En negativ effekt har været mere 
segregering og mindre holdfølelse på tværs af de normalt så store hold og ”belonging” til Nordiskstudiet som sådan. 
 
Færre k-timer og fysisk undervisning 
Da de studerende er blevet delt i to, og underviserne ikke har kunne undervise dobbelt så meget, så har de studerende 
fået færre k-timer fysisk – altså 1,5 times undervisning i stedet for de normale 3 timers moduler.  
De fleste undervisere har så prøvet at kompensere på forskellig vis, og alt efter hvor stor en succes, det har været, har der 
været blandede tilbagemeldinger fra de studerende. Nogle studerende er bange for, at de bliver ”corona-generationen” 
(især førsteårsstuderende) og ikke får samme læringsudbytte, som de ellers ville have fået af de 3 timers fysiske 
undervisning. De har en generel bekymring for, om de har fået nok undervisning til at kunne klare eksamen og de faglige 
krav. Andre studerende har følt, at de ekstra aktiviteter har været rigtig gode og brugbare, og at corona-restriktionerne i 
E20 ikke er gået ud over det faglige indhold.  
 
Den generelle erfaring er dog, at de almindelige 3 timers moduler er en passende længde, og at både undervisere og 
studerende foretrækker den fysiske undervisning fast – gerne suppleret med nogle af de gode online tiltag og aktiviteter 
mellem undervisningsgangene.  
 
Ekstra tiltag 
Generelt har der været en del mere gruppearbejde og forberedelse mellem undervisningsgangene på ugentlig basis ved de 
fleste fag. Dette både i form af wiki-øvelser, digitale quizzes, mentimeter, oplæg fra studiegrupper, tydelige 
læsevejledninger mm. Nogle studerende har følt, at der var meget ekstra arbejde, da en del er foregået i grupper, og det 
dermed også fylder tidsmæssigt mere, end hvad meget af det normalt gør individuelt – og yderligere er det mindre 
fleksibelt. Hvorimod andre har været glade for deres ekstra gruppeaktiviteter.  
 
Blended Learning (fysisk i kombination med online) 
På Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi har de fast kørt med blended learning, hvor en gruppe studerende sad 
hjemme og fulgte undervisningen. På Nordisk har flere undervisere også forsøgt sig med at have det halve af de 
studerende på zoom og det andet halve i klasselokalet. Generelt er erfaringerne, at det ikke fungerer. Det kræver rigtig 
meget af underviserne, og de studerende, som har siddet online, har ikke fået samme udbytte af øvelser osv. Det har 
primært fungeret i de timer, som har været præget af store mængder forelæsning. Men generelt er erfaringerne, at 
blended learning i det format ikke fungerer. Andre blendede formater, som virker godt, er nævnt nedenfor. 
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Velfungerende blendede formater 
Flere undervisere har brugt videoforelæsninger, så de studerende har kunne se forelæsningerne hjemmefra, hvor de 
fysiske 1,5 time sammen blev brugt på øvelser, dialog og feedback. Dette har fået rigtig meget ros, da det er en fleksibel 
undervisningsform. En underviser har brugt teoripræsenterende powerpoints med indtalt lyd forud for undervisningen, 
hvilket også har fungeret rigtig godt.  
 
De studerende giver stadigvæk udtryk for, at det giver mere læring, når de kan stille spørgsmål og have dialog undervejs - 
som ved direkte/live undervisning. Yderligere at dette er et godt supplement til undervisningen, men at det absolut ikke 
må stå alene. Derfor skal der altid være en didaktisk afvejning ift. fag og stof. Men da det ikke har været muligt med mere 
fysisk undervisning i E20, har det været et rigtig godt alternativ. 
 
Instruktorundervisning 
Instruktorundervisning har især været vigtig i dette semester – både for at understøtte den mindre fysiske kontakt til de 
studerende samt give grobund for gode skriveprocesser. Det har været vigtigt for de fag, som leder frem til en større 
skriftlig eksamensopgave, hvor de studerende har følt sig ekstra nervøse i denne tid. Instruktorundervisningen har 
ydermere gjort, at de studerende har turdet tænke mere kreativt.  
  
Øget feedback og vejledning 
De studerende har været glade for løbende feedback og vejledning i mange af fagene, som underviserne har følt var 
nødvendigt. Dog har det været en øget belastning for underviserne, som de ikke reelt får timer for. Men det har været en 
nødvendighed både undervejs i undervisningen, men også til BA-projekter, specialevejledning mm.   
 
Portfolio-opgave, især ifm. IV-fag 
Der er stadigvæk store frustrationer over de fag, som ikke formår at bruge portfolio-opgaven hensigtsmæssigt/rigtigt – 
dette gælder især på nogle IV-fag. De studerende fortæller, at kravene ikke er tydelige, og at portfolio-formen ikke bliver 
fulgt.  
Hos de fag, hvor portfolio-opgaven bliver brugt rigtigt, får den rigtig meget ros – især for den løbende feedback, som den 
giver mulighed for. Dog skaber det også et øget eksamenspres allerede fra starten af undervisningen, som nogle 
studerende fint kan være i, og andre synes er stresssende.  
 
ECTS-blokke og antallet af k-timer 
I takt med besparelser, hvor man sammenlægger flere og flere ECTS på Arts, har der været en tendens til, at antallet af k-
timer følger med opad. På Begivenhedskultur har vi således et 15 ECTS point fag og har 6 k-timer om ugen. Men 
spørgsmålet er, om det er didaktisk hensigtsmæssigt bare at lade antallet af ECTS regulere antallet af k-timer. Desuden 
bliver disse store klodser af nogle fag kritiske, hvis de studerende ikke består dem. De kan således ende med at spænde 
ben for nogle studerende, der pludselig kan stå og mangle 15-20 eller 30 ECTS efter endt semester. Det bør være et 
bekymringspunkt for Arts-ledelsen og for SN, hvor meget man vil spare her, men også om det er didaktisk forsvarligt. 
Desuden giver det udfordringer i relation til timeregnskabet, hvis fx flere undervisere er inde over et 15 ECTS points forløb. 
Vipomatic er mestendels indrettet til at en enkelt underviser har et kursus alene. Det er et problem, hvis vipomatic 
modarbejder teamsamarbejde ifm. kurser. 
 
 

Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 

 
- Brugen af blended learning, hvor man blander online og fysisk tilstedeværelse kan ikke anbefales og er meget 

krævende for undervisere 
- Online undervisning/aktiviteter (erfaringsudveksling) 
- Brugen af portfolio-opgaver på IV-fag (bedre kommunikation om dette til undervisere)  
- Øget feedback og vejledning (hvordan skal det håndteres fremadrettet) 

- De studerendes usikkerheder fagligt og socialt (corona-generationen) (hvordan vi tager hånd om dette) 
- ECTS-blokkene og antallet af k-timer 
-  

Evt. andre kommentarer 
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 Afdelingsleders opsummerende evalueringsnotat til studienævnet (E20) 

Afdeling: 
Uddannelser diskuteret på UN-møde (17.02.2021): 
(husk at liste alle uddannelser: BA, KA, Tilvalg, Master, EVU, osv) 
BA i fransk sprog, litteratur og kultur 
BA i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur 
BA i tysk sprog, litteratur og kultur 
BA i international virksomhedskommunikation i fransk  
BA i international virksomhedskommunikation i spansk 
BA i international virksomhedskommunikation i tysk 
BA-TV i fransk sprog, litteratur og kultur (samlæst) 
BA-TV i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (samlæst) 
BA-TV i tysk sprog, litteratur og kultur (samlæst) 
BA-TV i fransk virksomhedskommunikation (samlæst) 
BA-TV i spansk virksomhedskommunikation (samlæst) 
BA-TV i tysk virksomhedskommunikation (samlæst) 
BA-TV i Humanistiske konfliktstudier 
BA-TV i Strategisk kommunikation i organisationer (A-linje: dansk) 
Profilfag Second Language Acquisition 
IV-fag The Challenges of Cultural Translation – Past, Present and Future 
IV-fag Cross-Cultural Negotiation (Summer University) 
IV-fag Managing Language in International Organizations (Summer University) 
KA i fransk sprog, litteratur og kultur 
KA i spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur 
KA i tysk sprog, litteratur og kultur 
Profilfag Second Language Acquisition 
KA i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation i fransk 
KA i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation i spansk 
KA i erhvervssprog og international virksomhedskommunikation i tysk 
KA - Interkulturelle studier i fransk 
KA - Interkulturelle studier i spansk 
KA - Interkulturelle studier i tysk 
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Afdelingsleders redegørelse for semesterets evaluering (tilføj evt referatuddrag fra UN-mødet) 
(omfang ca en side. Afdelingsleder giver en samlet fremstilling af evalueringsdiskussionerne i UN, herunder eksempelvis de 
vigtigste emner, bekymringer, best practices, udviklingsperspektiver.) 
 
Omlægning af undervisningen 
I efteråret 20, hvor undervisningen var underlagt 1-meterkrav – først i uge 36-41 og derefter i uge 43-50 – vedtog UN en 
overordnet plan for undervisningens tilrettelæggelse, som grundlæggende bestod i følgende former: online undervisning, 
fysisk undervisning (med delehold) og fysisk undervisning (alle studerende). I anden periode blev der blødt op på 
anvendelsen af delehold, idet underviserne fandt forskellige ordninger i de tilfælde, hvor max. antal studerende kun blev 
overskredet med få studerende. De fleste undervisere har ikke blot skulle omlægge undervisningen, men mange har også 
skullet arbejde med forskellige tilrettelæggelsesformer på forskellige hold. Formålet med ordningerne var at give de 
studerende så meget fysisk undervisning som muligt, men pga. lokalestørrelser kombineret med samlæsninger og 
kollisioner mellem fag (fysisk undervisning kunne ikke placeres lige op af online undervisning) har de studerende haft meget 
online undervisning i ES20. 
 
De studerende giver udtryk for stor tilfredshed med og accept af den måde, som underviserne har gennemført 
undervisningen på inden for de givne rammer. Evalueringerne viser tydeligt, at underviserne har gjort en stor og flot indsats 
for gennemføre den digitale undervisning og deleholdsundervisningen på bedste måde. Den online undervisning er 
foregået via zoom, så der har som udgangspunkt været en ensartet tilgang til online-formatet, men derudover har rigtig 
mange arbejdet med pædagogiske fornyelser/tilpasninger til formatet og taget en række forskellige digitale redskaber i 
brug. De studerende fremhæver fx at formative digitale feedback-øvelser til grammatik og annotationsøvelser har bidraget 
meget til deres læring, og de fremhæver positivt brug af break-out rooms (hvor underviser kommer ”på besøg”), videoer af 
forelæsninger, voiceover-præsentationer, google docs/google suite-rum/diskussionsforum på BB, podcasts, mentimeter, 
padlet, kahoots, quizlet/flashcards, graphic guides. 
 
Generelt har de studerende dog fundet det sværere at følge online undervisning: det er vanskeligt at holde motivationen og 
koncentrationen foran skærmen i længere tid, men det hjælper, når forelæsninger er interaktive. Især nævnes, at det har 
været en udfordring at holde koncentrationen på zoom efter kl. 16 i fag som videnskabsteori og grammatik – selvom 
underviserne har gjort deres bedste for at gennemføre en aktiverende undervisning. En del studerende nævner også, at de 
ikke synes, at de har fået trænet deres mundtlige sprogfærdigheder nok på zoom (i flere tilfælde fordi de har været 
tilbageholdende med at tale på fremmedsproget på zoom, men i nogle tilfælde også fordi de ikke synes, der har været 
fokus nok på/tilstrækkelig mulighed for at det mundtlige). De studerende, som angiver, at det er svært at skulle tale (på 
zoom) på fremmedsproget foran de medstuderende er generelt glade for at arbejde i breakout rooms og føler, at det er 
meget lettere i dette mindre forum. Blandt de studerende, som mener, at der ikke har været tilstrækkeligt fokus på 
mundtlig sprogfærdighed, foreslår flere, at der i flere fag fast afsættes tid til, at de kan tale på fremmedsproget. 
  
For så vidt gælder deleholdsundervisningen (hvor et hold har været delt i to grupper, og i stedet for fx 2 forelæsninger i 
træk, har hver gruppe haft 1 forelæsning efterfulgt af rammesatte aktiviteter) er der stort set enighed om, at denne form 
ikke er god. De studerende peger på, at 45 minutter ikke giver tid nok til fordybelse mv. Nogle studerende, at det heller ikke 
er optimalt, når en forelæsning foregår dels fysisk (for en del af holdet), dels online via streaming (for en anden del). 
Problemet ser her ud til at være, at der skabes et uensartet læringsrum. Disse studerende ser ud til at foretrække ren online 
undervisning i et fag frem for en blanding af fysisk/online undervisning, Andre er dog positive over for denne form og 
foreslår, at spørgsmål stilles i chatten under forelæsninger, og at der udpeges en studerende, som skal styre chatten og 
sørge for stille spørgsmålene til underviser. Nogle foreslår også, at det kan være de studerendes opgave at stille kamera op i 
undervisningslokalet. Endelig kan nævnes, at flere studerende giver stor ros til undervisere, som har formået at skabe et 
trygt læringsrum på zoom, hvor man kan stille også de ”dumme” spørgsmål. 
 
To undervisere på TYSKROM har udarbejdet en rigtig god zoom etikette (en slags codex for online undervisning) til de 
studerende om adfærd på zoom. To studerende efterspørger dog en guide til, hvordan de kan få mere ud af online 
undervisning, når de ikke er vant til det. Her tænkes der formentlig på en mere uddybende vejledning. 
 
EDU-it projektresultater i undervisningen 
På TYSKROM har flere undervisere lagt et stort arbejde i EDU-it projekter om bl.a. peerfeedback (fx via peergrade), digital 
formativ feedback og annotering af litteratur. Det er rigtig dejligt at se, at dette arbejde er integreret i undervisningen, og at 
de studerende har taget rigtig godt imod disse undervisningsformer. Mange studerende fremhæver nytten af de digitale 
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formative feedbackøvelser i grammatikundervisningen. Flere studerende nævner også feedback fra og til medstuderende 
som en meget positiv oplevelse. En underviser nævner, at han har lagt vægt på at nævne over for de studerende, hvad 
formålet er, og hvorfor det er en vigtig kompetence på arbejdsmarkedet.   
 
Sammenhæng i komplekse fag (fag med forelæsninger og holdtimer eller med flere undervisere) 
Det er virkelig dejligt at se, at det er meget få studerende, der nævner, at nogle fagelementer er mere relevante for SLK 
eller for IVK på fællesfagene. Fællesfagene er alle komplekse fag, og der er imidlertid stadig nogle fag, hvor de studerende 
efterspørger mere tydelig faglig sammenhæng og mere samarbejde mellem underviserne om tilrettelæggelsen. 
 
En gruppe undervisere, som har haft første gennemløb med et fag på den nye CLM-uddannelser har taget et rigtig godt 
initiativ med henblik på at styrke koordinering og sikre et tæt samarbejde på tværs af de fire sprog. Underviserne har i 
fagudviklingen samarbejdet tæt om faget fx med deling af semesterplaner, caseopgaver og eksamensopgaver på tværs af 
sprogene. På et fælles undervisermøde har de gennemgået undervisningsevalueringen og diskuteret muligheder for 
ændringer og sammenhæng mellem forelæsninger og holdundervisning. De har desuden aftalt, at tovholder (ifm. 
fagudviklingen af faget) indkalder til et opstartsmøde inden semesterstart, hvor underviserne drøfter det kommende 
semester (koordinering, emner, cases, eksamensforberedelse) og følger op på eksamen samt et møde om opfølgning på 
undervisning/evaluering ved semesterslut. 
 
BA-TV 
Flere tilvalgsstuderende mener, at tilvalgene ikke hænger så godt sammen med BA-projektet. Især vil de gerne undgå at 
have en større portfolioopgave placeret efter efterårsferien, fordi på det tidspunkt arbejder de intenst med BA-projektet. 
På BA-TV i Humanistiske konfliktstudier foreslår studerende, at man gentænker portfolioformatet til ikke at være én lille og 
én stor opgave, men derimod tre-fire mindre opgaver i løbet af undervisningsperioden, så de kan have december fri til 
bachelorskrivning. På BA-TV i strategisk kommunikation i organisationer foreslås studerende, at de store portfolioopgaver 
placeres før efterårsferien, så man ikke skal arbejde så meget i grupper i sidste del af semestret, hvor man har meget fokus 
på BA-projektet. Her er der tydeligvis et dilemma, for det vil ikke give mulighed for at udprøve den sidste del af 15 ECTS 
faget på tilvalgene, hvis alle opgaver skal placeres tidligt i semestret. Man kunne dog overveje, om portfolioopgaven kan 
udformes som flere mindre opgaver i løbet af semestret, som det foreslås. 
 
På BA-TV i strategisk kommunikation i organisationer efterspørger mange studerende, at der gives midler til feedback på 
delopgaverne, sådan at de kan forbedre deres opgaver hen ad vejen. 
 
Besvarelsesprocent 
Generelt er besvarelsesprocenterne relativt lave ved evalueringen. 
Fra de studerendes side nævnes det, at hvis man ønsker en høj besvarelsesprocent, så skal man overveje at informere 
skriftligt om at undervisningsevalueringerne er anonyme. Desuden giver nogle studerende udtryk for, at der er alt for 
mange evalueringer (alle fag er blevet evalueret i hvert semester i de senere år), og at man derfor ikke orker at udfylde 
dem. Nogle undervisere giver også udtryk for at opleve evalueringstræthed blandt de studerende. 
 
På CLM, hvor der er en ny studieordning, har det været meget vigtigt at få en grundig evaluering fra de studerende, og fx på 
fransk, hvor der har været få studerende, nævner undervisere, at det er uhensigtsmæssigt, at evalueringen ikke kan foregå i 
AU-systemet. På fransk blev evalueringen i stedet gennemført vha. mentimeter, hvilket gav ekstra arbejde.  
 
Hvilke erfaringer, spørgsmål og/eller problemer kan/bør tages til drøftelse i SN? 
 
Hvordan håndteres kombinationen af tilvalgsfag og BA-projektskrivning bedst? 
Hvordan sikres sammenhæng og koordinering i komplekse fag med forelæsninger og hold og/eller flere undervisere? 

Evt andre kommentarer 
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