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6. semester – DEL 1, Forår 2019, Sociologi 

Vedr. videnskabsteori 

Jakob Skjøtt-Larsen og Inger Glavind Bo 

Skemaet er rundsendt til 98 studerende, hvoraf 54 har besvaret hele skemaet (55%) og 10 studerende 

har svaret på en del af skemaet. Ud af disse 54 studerende har 75% deltaget i alle eller næsten alle 

forelæsninger. 11% (4 studerende) har deltaget i omkring halvdelen, 8% (3 studerende) har deltaget i 

under halvdelen og 6% (2 studerende) har praktisk talt ikke deltaget i nogen. 

Heraf har 36% stort set ikke forberedt sig. 28% har som regel læst under halvdelen af 

pensumlitteraturen inden forelæsningen. 19% har læst ca. halvdelen inden forelæsningen og 17% har 

enten altid eller næsten altid læst det hele inden forelæsningerne. 

 

Vurdering af forelæsningerne 

80 % vurderede at antallet af forelæsninger var tilpas, mens 9 % (tre studerende) synes, der var for få 

forelæsninger og 11% (fire studerende) at der var for mange.      

Af særligt relevante forelæsninger nævnes: forelæsningen og metodologiske perspektiver flere gange 

og forelæsningen om strukturalisme og poststrukturalisme samt forelæsningen om kritisk realisme og 

fænomenologi.  

Flere skriver, at der var en del gentagelse i forhold til 2. semester. 

Med hensyn til forelæsninger, der kunne undværes nævnes forelæsningen om metodekombinationer af 

en stor del, men også forelæsningerne om positivisme, fænomenologi og hermeneutik opleves af nogle 

som gentagelser og generelt synes de studerende, at der var for stort et overlap i forhold til tidligere 

forelæsninger.  

79% vurderer det faglige udbytte som tilfredsstillende, mens 21 % (7 studerende) vurderer udbyttet 

som mindre tilfredsstillende.  Ingen vurderer kurset som ikke tilfredsstillende.   

45% vurderer eget udbytte af øvelsestimerne som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 45% 

som mindre tilfredsstillende og 9% af de studerende som ikke tilfredsstillende. Det foreslås her at 

arbejde sammen med andre grupper, så man kunne arbejde med andres problemstillinger fremfor blot 

sin egen. Opsamlinger fungerede bedst i små grupper. En enkelt skriver, at øvelseslærerne burde sætte 

øvelserne bedre i gang, så det ikke bare er i form af gruppearbejde, som man normalt mødes om. 
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Forelæsningernes pædagogiske form vurderes som god eller meget god af 88 %, mens 9 % vurderer 

den som ”mindre god” og 3 % (en studerende) vurderer den som ”ikke god”. 

  

Vurdering af kursuslitteraturen 

Kursuslitteraturen vurderes som relevant eller meget relevant af 82 % af de studerende. 15 % vurderer 

den som mindre relevant (5 studerende) eller ikke relevant 3% (1 studerende). En synes det er 

forvirrende med mange pdf-filer og en anden at mange af teksterne gør stoffet sværere, end det er. 

 

76 % vurderer kursuslitteraturens sværhedsgrad som tilpas, mens 18% (6 studerende) vurderer den som 

for svær.  6% (To studerende) synes litteraturen var for nem. En enkelt kommentar fra en studerende 

om, at teksten vedr. sandhedsbegreber var meget svær. 

70% vurderer kursuslitteraturen som passende, mens 27 % synes der var for meget. 3% (en studerende) 

synes, der var for lidt kursuslitteratur. En nævner, at der er stor forskel på, hvor meget litteratur, der er 

til de forskellige forelæsninger. En anden synes at det til nogle af forelæsningerne har været lidt 

overvældende.  

 

Forelæsningernes sammenhæng 

91 % mener, der stort set eller i høj grad har været en sammenhæng i kurset, mens 9 % mener, der har 

været for lidt. En synes, at der mangler forelæsninger, der sætter positionerne op mod hinanden, og en 

anden vurderer, at man godt kunne trække tråde tilbage til 3. semester. 

 

Eksamensform 

I forhold til eksamensformen vurderes denne som god eller meget god af 33 %, mens 33 % synes den 

var mindre god og 33% fandt den ”ikke god”.   

Her er der megen kritik af 24-timers eksamensformen og desuden af eksamensopgaven, som vurderes 

til at være alt for krævende og urimelige krav i forhold til den afsatte tid.  
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Kurset i forhold til projektarbejde 

67 % vurderer, at kurset har virket støttende for projektarbejdet i høj grad eller i nogen grad, mens 30 

% vurderer dette til at have været tilfældet i mindre grad og 3 % vurderer det som ”slet ikke” støttende 

for projektarbejdet. En enkelt roser ”timingen” af dette kursus i forhold til projektskrivningen. Et par 

stykker synes øvelserne virkede støttende, men ”ellers ikke rigtigt”.  

 

Forslag til forbedringer  

En gennemgående kommentar er gentagelse i forhold til videnskabsteori på 2. semester – flere 

forholder sig kritiske hertil, andre synes det er fint med en gentagelse og at få stoffet repeteret.   

Den helt gennemgående kritik handler om eksamensopgaven, som der er rigtig mange og uddybende 

kommentarer til. Denne del undlader jeg dog at gengive, da eksamensformen ændres i foråret 2020. En 

enkelt synes at alle forelæsningerne burde være på dansk, en anden synes ikke at han/hun har fået lært 

at omsætte videnskabsteorien i forhold til at bruge det i praksis i opgaverne. En anden efterlyser 

ligeledes at der gås i dybden med de metoder, der kan anvendes inden for de forskellige retninger og en 

tredje ønsker flere forelæsninger, bredere udvalg, mere dybde og mere idehistorie.   

 

Opsummering og kommentarer fra koordinatorerne 

Igen i år er det værd at hæfte sig ved, at de studerende ikke kritiserer kurset for at være for vanskeligt. I 

tidligere evalueringer har de studerende følt sig udfordret af et stort og et vanskeligt pensum, og der har 

ligeledes været flere studerende der har oplevet, at forelæsningerne var for svære. Det er ikke tilfældet i 

denne evaluering. Den helt gennemgående kritik er derimod, at de studerende oplever gentagelser i 

forhold til 2. semester. Nogle af de forelæsninger, der fremhæves positivt er forelæsninger som de ikke 

har haft tidligere (den om strukturalisme og poststrukturalisme) også i kraft af en rigtig god formidling 

– dog kritiseres denne også for at være på engelsk af nogle.   

Der er sket en positiv udvikling hvor vores studerende gennem de sidste tre år har langt bedre styr på 

videnskabsteorien i kraft af kurset på 2. semester. Det betyder også at mange studerende oplever, at der 

er flere gentagelser. Det er dog vanskeligt at pege på nogle forelæsninger, som entydigt vurderes som 

overflødige, idet de fleste af disse forelæsninger omvendt nævnes af andre som særligt relevante. 

Forelæsningen om metodologiske perspektiver og forelæsningen om strukturalisme og 

poststrukturalisme fremhæves positivt af flere. 

Jacob Skjøtt-Larsen og Inger Glavind Bo, Koordinatorer 2019. 
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Evaluering af 6. semester del II, projektskrivning 

Forår 2019 

 

Koordinator: Jakob Skjøtt-Larsen og Inger Glavind Bo 

 

Antal studerende på kurset: xx Antal besvarelser: 27 

Svarprocent: ca. XX 

 

Opsummering af de studerendes evaluering: 

83 % vurderer at de fik tilstrækkeligt med vejledning i høj grad eller stort set, mens 17 % ikke synes det. 

86% synes at gruppedannelsesprocessen fungere rigtig godt eller nogenlunde, mens 14% synes den fungerede 

utilfredsstillende. 

77% synes at vejleders forberedelse var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende, mens 23 % synes den var 

mindre tilfredsstillende eller utilfredsstillende 

86% fandt vejleders kompetencer meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende, 14% fandt dem mindre 

tilfredsstillende.  

86% vurderede vejleders pædagogiske form meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende, mens 14% fandt den 

mindre tilfredsstillende eller utilfredsstillende (se kommentarerne nedenfor) 

81% oplevede afviklingen af projekteksamen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende, 19% oplevede det 

mindre tilfredsstillende eller utilfredsstillende. 

100% oplevede at læringsmålene på baggrund af den foreståede undervisning/vejledning blev indfriet i høj 

grad eller i nogen grad. 
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Vedrørende studiemiljø og trivsel på uddannelsen 

64% er meget enige eller enig i udsagnet: jeg oplevede et godt studiefællesskab blandt de studerende, mens 

27% var uenig eller meget uenig og 9% ved ikke. 

82% er meget enige eller enige i udsagnet: Jeg trives på min uddannelse, mens 18% er uenig. 

29% er meget enige eller enige i udsagnet: jeg er bange for at stille spørgsmål, andre synes er dumme, 67 % er 

uenig eller meget uenige og 5% ved ikke 

55% oplevede forventningerne til sig selv fra medstuderende som tilpas, 5% som for lave, 5% som værende for 

høre og 35% ved ikke. 

65 % oplevede underviserne/vejledernes forventninger som værende tilpas, 5% for lave, 0% for høre og 35% 

ved ikke. 

75% mødes med medstuderende uden for det studierelaterede ofte eller af og til, mens 25% mødes sjældent. 

 

Vedrørende praktisk forhold 

90% synes at undervisningslokalerne var i orden i høj eller nogen grad. 

57% synes at grupperummene var i orden i høj eller nogen grad, mens 11% i mindre grad, 16 % slet ikke og 16% 

ved ikke 

5% synes at computerfaciliteterne var i orden i høj grad, 11% i mindre grad, 5% slet ikke og hele 79% ved ikke. 

41% synes at andet teknisk udstyr var i orden i høj eller nogen grad, 16% i mindre grad, 5 % slet ikke og 37% 

ved ikke  

22% synes at kompendiet var i orden i mindre grad eller slet ikke og 79 % ved ikke. 

42% synes at der var velegnede faciliteter til pauseaktiviteter i høj eller i nogen grad, 16% i mindre grad, 16% 

slet ikke og 16% ved ikke 

De tre forhold vedr. den fysiske infrastruktur, de studerende vurderer, det er vigtigst at gøre noget ved er, hvor 

de max må sætte to krydser er:  
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1. Grupperummene (84%) 

2. Forelæsningslokalerne (53%) 

3. Pausefaciliteterne (21%) 

 

73% synes, at sekretariatsfunktionen fungerede tilfredsstillende i høj eller nogen grad, 16% i mindre grad og de 

resterende 11% ved ikke. 

85% vurderer koordinationen og den praktiske tilrettelæggelse af 6. semester som meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende, 11 % mindre tilfredsstillende og 5% utilfredsstillende. 

79% ligger fra 6-10 på en skala fra 0-10, mens 21% ligger fra 0-5 - hvor 0 er slet ikke vigtigt og 10 er svært vigtigt 

- hvor vigtigt syntes du det er med en læsesal på universitetet?  

 

53% har ikke deltaget i SoFiAs faglige og sociale arrangementer, 21% har deltaget i et arrangement og andre 

21% har deltaget i flere arrangementer mens 5% ved ikke. 

84% har ikke haft kontakt til den decentrale studievejledning, mens 16% har. 79% har ikke haft kontakt til 

studienævnsformanden, mens 21% har. 

 

Overordnet vurdering af det samlede uddannelsesforløb 

94% vurderer, at gennemførelsen af uddannelsen sætter den pågældende i stand til at efterleve 

studieordningens krav i høj eller nogen grad, 5% i mindre grad.  

84% forventer at afslutte sin uddannelse, mens 16% svarer nej med den begrundelse, at de fortsætter på 

kandidaten eller gå på barsel. 

79% vurderer, at uddannelsen i høj grad eller nogen grad har levet op til deres forventninger, mens 21% 

vurderer i mindre grad. Ingen vurderer, at den slet ikke har levet op til deres forventninger. 

63% vurderer uddannelsens faglige indhold som godt, 21% som værende nogenlunde og 16% som værende 

dårligt. Ingen vurderer det faglige indhold som meget dårligt. 
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63 % synes at uddannelsens faglige niveau er godt, 32% at det er nogenlunde og 5% (en studerende) som 

meget dårligt. 

Samtlige vurderer sammenhængen i uddannelsen såvel på de enkelte semestre som mellem semestrene som 

enten god eller nogenlunde. Ingen vurderer sammenhængen som dårlig eller meget dårlig. 

68% synes studiebelastningen har været passende over hele uddannelsesforløbet, 26% at det har været for 

meget og 5% at den har været for lidt. 

 

 

De studerenes kritik af kurset og konstruktive forslag 

Vedrørende uddannelsens faglige indhold, foreslår én at den burde være mere tidssvarende og en anden 

skriver, at den kunne være rettet mere mod det almindelige arbejdsmarked og ikke kun rettet mod forskning. 

En enkelt ønsker et højere fagligt niveau og skriver følgende: ”Jeg synes at studerende burde blive inspireret til 

rent faktisk at tænke selv, og så hjælpes på vej med at være i stand til at stå på skuldrene af giganterne i stedet 

for at reproducere metoder og resultater, fordi det er det sikre (…) jeg ved at mange ikke er enige – bare bliv 

enige om hvilken type studerende I ønsker at uddanne, og så stå inde for valget.” 

Ifølge en enkelt studerende er undervisningen på 1. semester for basalt, mens 2. semester er for tungt og 

kræver langt mere end de 30ECTS, som semesterbeskrivelsen ellers fortæller.  

Kritik af selve tildelingen af vejleder, som ikke kendte til hverken metode, teori eller det generelle emne og ikke 

få en af de tre foreslåede vejleder, som ellers var blevet opgivet som mulige vejledere på 6. semester.  

Kritik af grupperumsbookningen – at det var vanskeligt at booke, at det var uoverskueligt, hvilke bygninger man 

bookede i, så det var nemt at booke forkert. Man burde kunne se tilgængelighed. 

En enkelt studerende forholder sig gennemgående meget kritisk til uddannelsen, og mener at den er præget af 

manglende seriøsitet og hvad, der betegnes som en ”grønlænder kultur”.    

Manglende mulighed for vand eller kaffe inde i eksamenslokalet til projekteksamen og ingen pauser i selve 

eksamenen, så der heller ikke her var mulighed for at få ”tanket op”. 
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Der er megen kritik af infrastrukturen blandt andet gruppelokalerne, der kritiseres for dårligt indeklima, for at 

der er for få gruppelokaler, at de er svære at få booket, at de er kedelige, manglende lydisolering og man 

sidder elendigt på plastikstole. 

Ønske om at kunne købe kompendie, hvis man har brug for en papirudgave, frem for selv at skulle downloade 

og printe.  

 

 

 
Positive kommenterer blandt andet til navngivne forelæsere 

Roser til både studienævnsformanden: ”Han gør et godt stykke arbejde”, ”super fin og imødekommende” 

Og roser til SofiA: ”Det er så lækkert, at de laver så mange gode arrangementer” 

Inger Glavind Bo er en travl dame og derfor lidt svær at aftale vejledning, som ikke ligger oveni vores 

undervisning. Ellers rigtig faglig god vejledning. 

Vi havde et godt forløb med Søren Christian Krogh, der på trods ad et pakket program, vidste overskud ud over 

det faglige. 

 

Kritik og konstruktive forslag vedr. studiemiljø 

I forhold til studiemiljøet mener en, at den største udfordring er de økonomiske begrænsninger – men synes i 

øvrigt: ”Vi har et fantastisk studiemiljø”. 

En anden nævner: frygten for at stille dumme spørgsmål og sige noget forkert. 

At det er gråt og trist på Uni. At kun ca 30 ud ad 100 studerende deltager i SofiAs arrangementer. At der ikke er 

tradition for at søge fællesskabet hverken blandt de studerende eller de ansatte. 

Konstruktiv kommentar: Et større kantineområde (som fx på Create) giver et helt andet studiemiljø ”og man 

kommer i langt højere grad hinanden ved.” 
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Koordniatorerne: 

Jakob Skjøtt-Larsen & Inger Glavind Bo 
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