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Klassisk sociologisk teori (modul 5) 
 

83 % af de studerende har deltaget i alle eller næsten alle kurser, mens 11% har deltaget i ca. 

halvdelen af kurserne, 6 % har deltaget i under halvdelen og kun 0 % har deltaget i næsten ingen af 

forelæsningerne.  

 

Det er fint at 19 % svarer at de har læst alt eller næsten alt kursuslitteratur (18% sidste år), det er 

også fint at 41%(mod 38 % sidste år) svarer, at de har læst ca. halvdelen af kursuslitteraturen og 

måske knap så fint at 31 (mod 22%) læst under halvdelen af kursuslitteraturen alt i alt –stort set 

som sidste år. Det er bemærkelsesværdigt at 9% (dvs. 6 personer) svarer at de slet ikke har læst 

overhovedet (hvilket var 0% sidste år). 

Der er mange kommentarer, som peger på at læsebyrden er meget stor og at det tager længere tid 

at læse til hver forelæsning end de 5 timer, der er angivet i semesterbeskrivelsen. Der er også flere, 

der er oplever at mini-projektet tager tid fra læsningen af teoristof. Vi kender jo godt denne 

problematik og har igennem længere tid overvejet at foreslå studienævnet at gå tilbage til den 

oprindelige modet hvor hhv. teori og metode/videnskabsteori-modulerne var 2 moduler, der  fyldte 

15 ects hver. Det ville formentlig løse en del af problemet. 

 

På spørgsmålet om om der er nogle af forelæsningerne der kræver særlig megen eller særlig lidt 

forberedelse svarer 71% af de studerende ”ja” og 29% ”nej”. De forelæsninger, der fremhæves som 

alt for krævende er: 

Karl Marx  

Emile Durkheim 

Simmel 

Weber 

 

Antallet af forelæsninger beskrives af 61% som passende, og 38% synes, at der har været for mange 

teoriforelæsninger, 2% oplever at der har været for få. 58% oplever at have fået meget mere viden 

om sociologiske teorier, mens 41 % kun oplever at have fået noget mere viden om sociologiske 

teorier. Læsebyrden angives hyppigst som begrundelse for denne fordeling.  

 

Over halvdelen (68 %) synes at visse teoretikere var mere spændende og relevante end andre, 

mens 32 % ikke synes at det var tilfældet.  

Weber, Durkheim, Marx og Simmel, Chicagoskolen, Radikal Amerikansk Sociologi, Feministisk 

Teori, Elias, Schutz vurderes bredt set bedst. Der er kritiske kommentarer om aflysningerne af 

forelæsninger om masseteori, bytteteori og behaviorisme. Langt de fleste kommentarer vidner om 

tilfredshed med udvalget af teoretikere og teoriperspektiver og om en stor interesse for kurset 

generelt.  

 

64% vurderer at der stort set har været en linje og sammenhæng i teorimodulet, mens 10% mener 

at det ”i høj grad” er tilfældet og 33% at det har der været for lidt af. I kommentarfeltet er der 

kritiske bemærkninger om flytninger af forelæsninger. 

  



79% vurderer kursuslitteraturen som relevant mens 10 % vurderer den som ”meget relevant” og 

10% som mindre relevant .   

 

Kommentarerne er spredte– der er dog mange, som peger på at de savner mere tværgående 

sammenhæng i mellem de enkelte klassikere. Svært at skabe sammenhæng, når teksterne er tunge. 

 

  

50% (mod 38%) vurderer kursuslitteraturen som ”For Svær” mens 50% (mod 62%) vurderer 

sværhedsgraden som tilpas. Kommentarerne handler mest om læsemængde. Det er svært at 

bedømme om stigningen i antallet af studerende, der synes litteraturen er ”for svær” er et tilfældigt 

udsving eller om det er koblet til den generelle oplevelse af for stor læsebyrde. 

 

68% ( mod 70% for 2 år siden) angiver at mængden af kursuslitteratur er for stor, 29 % mener 

mængden er tilpas. 

Knap 70% af de studerende vurderer at det faglige udbytte var tilfredsstillende/og eller meget 

tilfredsstillende mens 28% vurderer at det som mindre tilfredsstillende.  

 

Undervisernes pædagogiske form vurderes langt overvejende som gode pædagogisk og fagligt set 

74 %. Underviserne kommenteres i forskellige retninger, men ingen større negative ting. Det 

gennemgående som de studerende reagerer imod er hvis forelæseren taler for hurtigt, for 

kompliceret og på et FOR højt abstraktionsniveau.  Undervisere der fremhæves Anders Petersen, 

Jacob Didia, Trond, Jakob, Lars, Anja.  

 

I denne sammenhæng er det vigtigt at fastholde blikket på de forelæsninger, som i særlig grad 

fremhæves jf. tidligere – der er nemlig – og som sædvanligt -  ikke nogen entydig sammenhæng 

mellem hvilke forelæsninger, de fremhæver som gode og lærerige og de undervisere som de 

udpeger ved dette spørgsmål! 

 

57% har deltaget i alle eller næsten alle øvelser. 23% svarer at de kom til halvdelen og 21% har 

været til under halvdelen. Der er få kommentarer og de handler mest om at øvelserne har været 

meget sent på dagen.  

 

Øvelseslærernes pædagogiske form vurderes af 42% som god, af 51% som meget god og 8% som 

mindre god. Såvel deltagelse som vurdering af udbytte ser meget bedre ud i år end det har gjort 

igennem de senere år! Der er stor ros til Betül og Emilie. 

 

Eksamensopgaven opleves af 42% som svær, af 45% som tilpas og af 12% som meget svær.  

 

  



Klassisk sociologisk metode (modul 6) 
 

Eksamen: 141 tilmeldte. 135 afleverede opgaver, heraf 12 ej bedømt. 

Gennemsnit for de 123 bedømte opgaver: 6,7  

Oftest givne karakter blandt de 113: 7 

Dumpede blandt de 113: 5 

 

Ej afleveret/udeblevet: 5 

Afleveret blankt: 12  

 

Kursus (baseret på besvarelser fra 52 studerende): 
88 % har deltaget i alle eller næsten alle metodeforelæsningerne. 35 procent har læst lidt eller 

under halvdelen af pensumlitteraturen, mens 46 procent har læst halvdelen, og endelig har 19 

procent altid eller næsten altid læst det hele. Det er en forringelse i forhold til evalueringen sidste 

år, hvor 20 percent havde læst mindre end halvdelen af pensum. Nogle studerende giver udtryk for 

at det giver mere mening at læse efter forelæsningen. Andre at mængden af litteratur har været 

overvældende. 46 procent angiver, at nogle af metodeforelæsningerne kræver særligt meget 

forberedelse. Her bliver tekster af de ”ældre” sociologer fremhævet som særlig vanskelige.  

 

90 procent angiver antallet af forelæsninger som passende, og 52 procent synes, de har fået meget 

viden om sociologiske metoder (63% sidste år), mens 40 procent synes, de har fået noget viden. 25 

procent mener (8 % sidste år), der har været for lidt sammenhæng. Flere giver i de kvalitative svar 

udtryk for at det har været vanskeligt at skelne mellem metode og teori. Det relaterer sig til de 

teoretikere, der bliver præsenteret både på modul 5 og modul 6. Andre at der mangler en rød tråd i 

modulet. En klarere metodeprofil kan formentlig opnås gennem en sammentænkning af modul 6 og 

modul 7 som vi (koordinatorerne) foreslår.  

 

56 procent af de studerende har fundet udvalgte forelæsninger særligt interessante. I de kvalitative 

svar er der en stor spredning i, hvilke forelæsninger, der bliver vurderet som relevante. Street 

corner society, The Gang, Marienthal, Adornos ”Den autoritære personlig”, Milgrams eksperimentet. 

bliver nævnt. Andre nævner at ingen forelæsninger kan fremhæves som særligt relevante. 
 Nej fordi jeg synes de alle var relevante på hver deres måde, de bidrog alle med en lærdom som vi kan benytte os af. 

 

Samtidig bliver nogle af de samme studier dog fremhævet som delvist overflødige, fordi det for 

nogle studerende allerede var kendt stof. Dette peger på, at vi har en heterogen studentermasse på 

2.semester, der har forskellig baggrund, hvilket gør det vanskeligt at holde forelæsninger alle finder 

lige relevante.   

 

Næsten alle vurderer litteraturen som relevant (82 %) eller meget relevant (12 %), og med en 

passende sværhedsgrad (65 %). 35 procent (18 % sidste år) vurderer, at litteraturen har været for 

svært, mens 57 procent vurderer, at der har været for meget litteratur (26 % sidste år). 43 percent 

vurderer mængden som passende. Det handler i et vist omfang om, at formålet med pensum ikke 

har været tydeligt for nogle af de studerende. De efterspørger også redskaber til læsning af 



metodeteksterne. Enkelte kritiserer kvaliteten af PDF-filerne, hvilket kan forberedes til næste år, 

skulle samme pensum genbruges.  

 

16 procent vurderer deres samlede udbytte af kurset som meget tilfredsstillende (15 % sidste år), 

53 procent som tilfredsstillende og 31 procent vurderer udbyttet som mindre tilfredsstillende. 

Resultatet minder meget om 2018-evalueringen.   

 

Overordnet vurderes forelæsernes pædagogiske form positivt (Meget god: 8 %; god: 73 %).  

 

Øvelser: 
22 procent har deltaget i omkring halvdelen af øvelserne, mens 53 procent har deltaget i alle eller 

næsten alle øvelserne (12% og 52% sidste år). Hver fjerde studerende har deltaget i mindre end 

halvdelen af øvelserne, heraf har 8 procent ikke deltaget overhovedet. Fremmødet til øvelserne 

minder om sidste år. Godt fire af ti er ikke tilfredse med deres udbytte af øvelserne (ikke 

tilfredsstillende: 2 %; mindre tilfredsstillende: 39%). 22 procent oplever udbyttet som meget 

tilfredsstillende, 37% ret tilfredsstillende. Niveauet er nogenlunde identisk med sidste evaluering. 

Det har for nogen været frustrerende, at der meget diskussion og ikke så meget fokus på ”rigtige” 

svar. Men pointen med opsamlingerne er heller ikke at der skal være    

 

Øvelseslærernes pædagogiske form bliver af 24% vurderet som ”meget god” (21 % sidste år og 

26% forrige år) ”god” af 47% (mod 64% sidste år og 55 % forrige år). Overordnet set er der stor 

tilfredshed med øvelserne, udbytte og øvelseslærernes pædagogiske form, så får øvelseslærerne 

næsten udelukkende ros i de kvalitative besvarelser.  
 De har været enormt gode til at tilpasse sig, hvad der fungerede for os, både med tider, hvad der skulle arbejdes 

med i grupper, og hvad i plenum. Det hele har bare virket som en mulighed for at skræddersy undervisningen til 
vores præcise behov, og de fortjener alt credit, som de kan få! 

 Øvelseslærerne dygtige, men det fungerer bedst at have opsamling i plenum frem for opsamling i grupper eller med 
en fra en anden gruppe 

 
Det virker dog i evalueringen til, at de studerende blander øvelser i metode og teori sammen i forhold til vurderingen af 
hjælpelærerne.  
 

Eksamen   
Henholdsvis 22 og 69 procent mente, at eksamensopgaverne var ”meget svær” eller ”svær”, baseret 

på 32 besvarelser. Kritikken gik særligt formuleringen af opgaven, der med fordel kunne have 

været enklere. Det er taget til efterretning.  

 

Opsamling 
Generelt set er evalueringen positiv, dog knap så positiv som 2018-evalueringen. At dømme ud fra 

de kvalitative udsagn handler det om vanskeligheder ved at skelne mellem teori og metode. Dette 

vil umiddelbart kunne afhjælpes, hvis modul 6 og 7 blev slået sammen. Samtidig kunne det 

overvejes, hvorvidt læsevejledning til pensum skal introduceres, hvilket formentlig kan afhjælpe 

oplevelsen af at pensum er vanskelig, og samtidig bidrager til en bedre rød tråd.   

  



Videnskabsteori og projektdesign (modul 7) 
51 besvarelser 

 

Kursusevaluering: 
88 % har deltaget i alle eller næsten alle forelæsninger. 74 % har læst halvdelen eller mere af den 

samlede pensumlitteratur. Dette er samme niveau som 2018, og vi holder således et pænt niveau her. 

Mængden af kursuslitteratur vurderes af 75 % at være tilpas. Det er et fald på ca. 10 procentpoint i 

forhold til sidste år. Tæt på 20 % synes der er for meget, og generelt går kommentarerne på, at det kan 

være svært at nå at læse og forberede det hele. 

Endvidere siger 45 %, at nogle af forelæsningerne krævede særlig meget forberedelse. Der peges især 

på forelæsningerne i videnskabsteori, der betegnes som mere abstrakte og filosofiske (hvad de jo også 

er – og skal være, kunne man tilføje). Omvendt finder 80 % (flere end sidste år), at sværhedsgraden af 

kursuslitteraturen er passende, mens 20 % angiver, at den er for svær. Alt i alt peger det på, at 

litteraturen nok ikke er helt tosset. 

59 % siger de har fået meget mere viden (10 procentpoint op i forhold til sidste år) og 33 % siger de har 

fået noget mere viden om design og videnskabsteori. En del kommentarer efterspørger mere 

overblikslitteratur til især videnskabsteorien og at undervisningen i højere grad forsøger at sætte de 

forskellige videnskabsteoretiske retninger i forhold til hinanden.  

73 % vurderer at antallet af forelæsninger er passende, mens 24 % mener der er for få. Der efterspørges 

mere undervisning i videnskabsteori, igen især overblik. En enkelt nævner også at man kunne skille 

fænomenologi og hermeneutik ad og have en forelæsning om hver. Et par stykker foreslår, at man 

kunne flytte den afsluttende forelæsning om sammenhængen mellem projektdesign og videnskabsteori 

op i starten af kurset. Begge dele kan overvejes. Omvendt er der ingen forelæsninger, man mener kan 

undværes. 

Omkring 85 % mener, at der stort set eller i høj grad har været sammenhæng og linje i kurset, ligesom 

samme andel vurderer at kursuslitteraturen er enten relevant eller meget relevant. En del kommentarer 

efterspørger bedre litteratur til fænomenologi – det er nok rigtigt.  

Det faglige udbytte vurderes også af omkring 80 % som ret eller meget tilfredsstillende. De kritiske 

kommentarer går på, at man skal yde en stor indsats selv for at forstå stoffet. Det betragter jeg mere 

som en konstatering: sådan er det jo! 

Lærernes pædagogiske form vurderes overordnet af godt 88 % som god eller meget god (samme niveau 

som sidste år). Rasmus fremhæves positivt i en enkelt kommentar for at have gentaget pointer, der 

skaber overblik. 

Samlet set er der tale om en positiv bedømmelse af forelæsningsrækken. 

 



 

Vejledning af miniprojekt: 
Den faglige kvalitet af vejledningen opleves som meget god af 12 % (mod 34 % sidste år) og som god af 

55 % (imod 50 % sidste år. Vejledningen opleves som mindre god af 29 % (15 studerende) og som dårlig 

af 2 % (= 2 studerende). Dette er et lidt bekymrende billede. Der er ingen vejledere, der fremhæves 

specielt negativt, men en del kommentarer om at vejledningen har været for upræcis, forvirrende og 

ustruktureret. Der efterlyses mere styring fra vejleder. Enkelte kommentarer om at vejleder har virket til 

kun at have skimmet udkast, og at vejledere med mange grupper kan rode lidt rundt i hvem der har 

skrevet hvad. Også enkelte kommentarer om at vejleder ikke helt havde styr på pensum. 

Der er en del kritik af klyngeformatet, hvor de studerende ikke føler sig klædt på til at give kritik. Derfor 

efterspørges der mere vejledning af de enkelte grupper alene. Især i den afsluttende del af 

projektskrivningen efterspørges der mere vejledning til de afgørende faglige beslutninger.  

Omvendt så vurderes vejledernes forberedelse til møder og seminarer som meget god af 22 % og som 

god af næsten 60 %. Langt hovedparten oplever altså vejleders forberedelse som tilfredsstillende. 

Kvaliteten af vejledningen i forhold til gruppe- og arbejdsproces vurderes også som enten meget god (10 

%) eller god (61 %). Her er et lille fald i forhold til sidste år, der nok skal ses i lyset af at nogle af de 

tilknyttede vejledere har haft rigtig mange grupper eller er helt nye på forløbet. 

Alt i alt vurderes klyngeseminarerne af de fleste som givtige for projektet (20 % i høj grad, 55 % i nogen 

grad).  

 

Samarbejdet i grupperne 
35 % har oplevet samarbejdet i gruppen som meget godt, og 47 % som overvejende godt. Det er faktisk 

en forbedring i forhold til sidste år. Kun 16 % har oplevet samarbejdet som mindre godt. Det virker til at 

kritikken som de foregående to år især retter sig mod to områder: dels de administrativt nedsatte 

grupper – dels uenighed om arbejdsindsats, retning og ambitionsniveau i grupperne.  

 

Koordinering af kursusforløbet  
Ca. 75 % vurderer koordineringen af kursusforløbet som til fredsstillende. Det er en klar forbedring i 

forhold til sidste år. Især aflyste og flyttede forelæsninger fremhæves på negativsiden.   

  



 

Evalueringen giver anledning til at overveje følgende: 
Hvordan kan vi skabe mere sammenhæng og overblik i videnskabsteorien? 

 Kræves der mere support omkring gruppeproces for at modvirke konflikter og free-rider-problemer? 

Skal vi have en anden fordelingsnøgle mellem individuel gruppevejledning og klyngevejledning? (Nu er 

der 2 individuelle og 3 klynge). 

Nogle foreslår at bytte rundt på rækkefølgen af design og videnskabsteori, fordi det tager længere tid at 

lære videnskabsteori, og fordi de har mere sans for design efter 1. semester.  

 


