
Evalueringsrapport, studieåret 2014/2015 
 
Da studerende ofte undlader at besvare alle spørgsmål eller krydser af mere end ét sted giver den samlede procent ikke 
altid 100.  
 

Bacheloruddannelsen 

Efterår 14 

Der er gennemført evalueringer af 4 forskellige fagelementer (Faghistorie I, Antropologi I, 

Antropologisk Metode og Bacheloressay) på bacheloruddannelsen. Svarprocenten lå i gennemsnit på 

55%, 12 procentpoint højere end forgående efterår. 

35% af tilbagemeldingerne vidner om meget udbytterige undervisningsforløb (7 procentpoint højere 

end forgående efterår).    

52% er evalueret som udbytterige (det samme som forgående efterår).  

13% har evalueret kurserne som mindre udbytterige, eller ikke udbytterige (6 procentpoint lavere end 

forgående efterår. 

 

Grundet ændringer i spørgeskemaet har de studerende i dette semester ikke svaret på, hvor meget af litteraturen de har 

læst/deres timeforbrug med forberedelse. 

 

Forår 15 

Der er gennemført evalueringer af 5 forskellige fagelementer (Videnskabsteori, Faghistorie II, 

Bachelorprojekt, Anvendt Antropologi og Antropologi II) på bacheloruddannelsen. Svarprocenten lå i 

gennemsnit på 36%, hvilket er 22 procentpoint lavere end forgående forår. 

25% har svaret at undervisningen var meget udbytterig. Forrige forår lå den på 24%. 

65% har svaret at undervisningen var udbytterig. Forrige forår lå den på 59%. 

De resterende 10% har svaret, at de ikke fandt undervisningen udbytterig. Forrige forår lå den på 17%. 

 

I foråret blev der genindført spørgsmål om studerendes timeforbrug på forberedelse, samt hvor stor en andel af litteraturen 

de havde læst.  

Timer brugt på forberedelse (spørgsmålet lød: Hvor mange timer forbereder du dig gennemsnitligt om ugen til dette fag?) 

2% svarede 0-2 timer 

25% svarede 2-5 timer 

38% svarede 5-7 timer 

22% svarede 7-10 timer 

13% svarede 10+ timer 



 

Læst andel af pensum (spørgsmålet lød: Hvor mange af pensumteksterne har du læst?):  

65% svarede, at de har læst 75-100%  

25% svarede, at de har læst 50-75% 

10% svarede, at de har læst 25-50% 

0% svarede, at de har læst 0-25% 

 

Opsamlende om BA uddannelsen for studieåret 14/15 

Overordnet set er svarprocenten svingende, men er generelt stadigvæk for lav. Til gengæld er de 

studerendes evalueringer blevet mere positive. En større andel af de studerende, som har svaret, finder 

undervisningen (meget) udbytterig. 

 

Kandidatuddannelsen 

Efterår 14 

Grundet lav svarprocent fra sidste år er sammenligningsgrundlaget ikke nødvendigvis repræsentativt, da tallene fra 

dengang ikke er repræsentative. 

Der er gennemført evalueringer af 5 forskellige fagelementer (Antropologisk Analyse/Anthropological 

Analysis, Contemporary Anthropological Theory, Field methods, Fieldwork og 

Kandidatspeciale/Master’s Thesis) på kandidatuddannelsen. Svarprocenten lå i gennemsnit på 40 %, 

den lå på 24,5% forgående efterår.  

25% evaluerer fagene som meget udbytterige. Forgående efterår lå den på 45,1%. 

45% evaluerer fagene som udbytterige. Forgående efterår lå den på 28,8 %. 

29% evaluerer fagene som ikke udbytterige. Forgående efterår lå den på 26%. 

 

Forår 15 

Der er gennemført evalueringer af 5 fagelementer (Antropologisk Analyse/Anthropological Analysis, 

Contemporary Anthropological Theory, Field Methods, Fieldwork og Kandidatspeciale/Master’s 

Thesis) på kandidatuddannelsen. Svarprocenten lå i gennemsnit på 36%. Forgående forår lå den på 

42%. Så et fald på 6 procentpoint 

 

38% evaluerer fagene som meget udbytterige. Forgående forår lå den på 24,8%. 

38% evaluerer fagene som udbytterige. Forgående forår lå den på 41,1%. 

25% evaluerer fagene som ikke udbytterige. Forgående forår lå den på 34%. 

 



I foråret blev der genindført spørgsmål om studerendes timeforbrug på forberedelse, samt hvor stor en andel af litteraturen 

de havde læst.  

 

Timer brugt på forberedelse (spørgsmålet lød: Hvor mange timer forbereder du dig gennemsnitligt om ugen til dette fag?) 

10% svarede 0-2 timer 

28% svarede 2-5 timer 

21% svarede 5-7 timer 

19% svarede 7-10 timer 

21% svarede 10+ timer 

 

Læst andel af pensum (spørgsmålet lød: Hvor mange af pensumteksterne har du læst?):  

46% svarede, at de har læst al kursuslitteraturen  

37% svarede, at de læste en del af kursuslitteraturen før hvert kursus 

10 % svarede, at de havde læst noget af kursuslitteraturen, men ikke var forberedt til hver lektion 

4% svarede, at de nærmest intet havde læst. 

 

Opsamlende om KA uddannelsen for studieåret 14/15 

Overordnet set har svarprocenten svinget, men er generelt stadigvæk for lav. Overordnet set er de 

studerendes evalueringer fortsat positive.  

De ansatte har i studieåret arbejdet på en ny kandidatuddannelse, der medfører gennemgribende 

nytænkning af alle obligatoriske fag foruden en betragtelig opnormering af underviserressourcer og 

timetal. I studieåret 2015/16 vil de foreløbige kursusplaner blive afprøvet mhp implementering 

efteråret 2016. 

 
Antropologiske Valgfag 
Valgfag både for BA- og KA-studerende, samt kurser rettet mod merit- og internationale 
studerende (dvs. samtlige udbudte valgfag) 
 
Efterår 14  
 
Der er gennemført evalueringer på alle kurser. Svarprocenten lå i gennemsnit på 34%. Hvilket er 5 
procentpoint lavere end sidste år.  

 

48% af tilbagemeldingerne vidner om meget udbytterig undervisning. Sidste efterår hed tallet 55%   

46% af tilbagemeldingerne vidner om udbytterig undervisning. Sidste efterår hed tallet 39% 

7% er evalueret som mindre udbytterig eller ikke udbytterig undervisning. Sidste efterår hed tallet 6% 



 

Forår 15 

Der er gennemført evalueringer på alle kurser. Svarprocenten lå i gennemsnit på 40%, hvilket er 1 
procentpoint højere end sidste år.  

 

31% af tilbagemeldingerne vidner om meget udbytterig undervisning. Sidste efterår hed tallet 55%   

51% af tilbagemeldingerne vidner om udbytterig undervisning. Sidste efterår hed tallet 39% 

17% er evalueret som mindre udbytterig eller ikke udbytterig undervisning. Sidste efterår hed tallet 6% 

 

 

Master i Sundhedsantropologi  
Grundet lave svarprocenter er besvarelserne ikke repræsentative 
 
Efterår 14 Modul 1: Introduktion til antropologi og etnografisk metode. Svarprocenten lå på 13%. 
 

50% af besvarelserne vurderede undervisningen som værende meget udbytterig 

50% af besvarelserne vurderede undervisningen som værende udbytterige.  

0% er evalueret som mindre udbytterigt. 

 

Forår 15 Modul 2: Grundbegreber i sundhedsantropologien havde en svarprocent på 27%. 

0% evaluerede kurset som meget udbytterigt 

67% er evalueret som udbytterige 

33% er evalueret som mindre udbytterigt. 

 

Opsamlende om MSA uddannelsen for studieåret 14/15 

Svarprocenterne er alt for lave til man kan sige noget repræsentativt om kurserne. Derudover har 

modul 2 fået en relativt negativ evaluering (dog med få besvarelser). 

 

Vi har i en årrække eksperimenteret med forskellige versioner af elektronisk evaluering. Desværre har vi 

endnu ikke fundet en velfungerende praksis. En del af problemet skyldes utvivlsomt, at vi på instituttet 

evaluerer for ofte. Jeg vil derfor anbefale studienævnet, at vi justerer evalueringerne, således at 

obligatoriske kurser evalueres hvert andet år mhp at få studerende til at deltage mere aktivt og 

konstruktivt i evalueringsprocessen. Vi vil også ændre selve formen på evaluering i en forhåbning om et 

mere anvendeligt resultat. 


