
Evaluering af 4. semester, Foråret 2019 

Anja Jørgensen, Annette Quinto Romani og Claus D. Hansen 

 

Kurset generelt og eksamen: 

 

De studerendes syn på teorikursus: 

82% af de studerende har deltaget i næsten alle forelæsninger, 61% af de studerende har læst halvdelen 

eller mere af pensum før forelæsning, 61% synes der var et tilpas antal teoriforelæsninger og generelt er 

der tilfredshed med det faglige udbytte af forelæsninger (84%) og undervisernes pædagogiske form 

(92%). Generelt er der stor tilfredshed med stream opbygningen og flere streams fremhæves positivt – 

heriblandt følelsesstreamen og handlingsstreamen. Det blev dog bemærket at der manglede 

kommunikation om de pædagogiske begrundelser for variation i øvelser og seminarer på tværs af 

streamsene, fordi nogle studerende opfattede det som udtryk for hvor vigtige de enkelte streams var 

(altså at streams med flere øvelser/seminarer var vigtigere end dem med få eller helt uden øvelser). 

 

De studerende gør opmærksom på at pensum til tider er for svært og overskrider normen. 

 

Der gives ingen positive bemærkninger til specifikke undervisere ifm evalueringen. 

 

 

De studerendes syn på metodekursus: 

95% af de studerende har deltaget i næsten alle forelæsninger, 68%af de studerende har læst halvdelen 

eller mere af pensum før forelæsning, 82% synes der er tilpas mange metodeforelæsninger (resten synes 

der er for få), 91% er tilfredse med det faglige udbytte af metodeforelæsningerne og 100% er tilfredse 

med undervisernes pædagogiske form. 100% har være meget tilfredse eller tilfredse med øvelserne til 

metodeforelæsningerne og 87% har været meget tilfredse eller tilfredse med hjælpelærerne. 

 

De studerende fremhæver at litteraturen er udfordrende og at forelæsningerne er vigtig for at forstå 

pensum. 

 

Der gives positive bemærkninger til følgende undervisere: 

Claus D. Hansen og Annette Quinto Romani 

 

 Det til det statistiske er jeg ambivalent. Noget var let, andet svært. Men læste jeg det, jeg kunne 

forstå, så var forelæserene (Specielt Annette Quinto Romani) rigtigt god til at forklare, hvad det 

omhandlede 

 Claus og især Annette yder en ualmindelig god indsats (bliver længere end forelæsningstimen 

om nødvendigt etc.) 

 Bliv endelig ved med at benytte Anette som koordinator og underviser på 4. semester. Hun har 

været fantastisk til at introducere os til kvantitativ metode. 

 

 

Koordinatorernes opsamling: 

Det er glædeligt, at de studerende generelt er tilfredse med semesteret efter der har været udtrykt kritik af 

forskellige dele af semesteret især antallet af forelæsninger på teorikurset samt mængden af pensum. 

Det er dog værd at bemærke, at teorikurset blev afholdt med en reduktion i antallet af forelæsninger på 3, 

hvilket svarer til ca. 10%.  Det er dog ikke hensigten at disse forelæsninger permanent skal udgå af 

kurset, hvorfor der stadig kan være behov for at hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at overveje 

varierende og aktiverende undervisningsmetoder a la flere studenteroplæg, seminarer mv. 

 

 

 



diskutere alternative måder at undervise i teori på som i højere grad tager højde for at de studerende 

bliver ’mætte’ når de kommer hen i slutningen af semesteret. Alternativt vil kritikken af kursets størrelse 

formentlig vende tilbage. 


