
Evaluering af Demografi, F19 

 

Koordinator: Lene Tølbøll 

Antal studerende på kurset: 28  

Antal besvarelser: 10 har gennemført, to har afgivet nogle svar.  

Svarprocent: 35% 

Karaktergennemsnit, ordinær eksamen: 5,1 

 

De studerendes evaluering: 

Generelt er det tale en lidt mindre positiv evaluering af valgfaget end ved seneste 

evaluering. 

 82 % angiver at være tilfredse med kurset, og 100 % ser en sammenhæng og en rød 

tråd i forløbet.  

 91 % er tilfredse med deres faglige udbytte af forelæsningerne. 

 70 % angiver, at valgfaget har givet mere interesse til at arbejde videre med faget; 

20 % har svaret 'ved ikke' på spørgsmålet. 

 60 % svarer de har fået en del eller rigtig mange kundskaber som de kan arbejde 

videre med i deres kommende arbejdsliv. 40 % mener således, at de kun har fået få 

kundskaber til senere anvendelse. Dette er en større andel end ved seneste 

evaluering.  

 91 % af de studerende angiver at have deltaget i alle eller næsten alle forelæsninger.  

 18 % mener, at læringsmålene for faget i høj grad er indfriet; 73 % at de i nogen 

grad er indfriet. Det er ikke muligt at vurdere, hvilke mål, de studerende ikke mener, 

er opfyldt. Ingen har slet ikke eller i mindre grad selv bidraget til at indfri 

læringsmålene. 

 64 % af de studerende har læst over halvdelen eller altid eller næsten altid læst 

litteraturen inden forelæsningerne. En tredjedel har stort set ikke forberedt sig eller 

kun læst under halvdelen af litteraturen. Litteraturen vurderes som relevant (55%) 

eller meget relevant (27 %) og af tilpas sværhedsgrad (100 %). 91 % vurderer 

mængden af litteratur som tilpas.  

 

Et par studerende efterlyser mere indføring i anvendelsen af Statistikbanken og mere 

arbejde i Excel.  

 

Forelæsningerne om migration og fertilitet fremhæves af flere studerende som særligt 

interessante.  

 



Forelæsernes pædagogiske form evalueres mere blandet end tidligere. Tre studerende 

angiver, at den pædagogiske form ikke er god eller mindre god. En enkelt kommentar 

påpeger, at den pædagogiske form er ’måske engang imellem lidt for god’, med flere 

gentagelser end nødvendigt…  

 

Flere studerende kommenterer, at det var en omfangsrig eksamensopgave, der vanskeligt 

kunne besvares inden for rammerne for anslag. Det har også været tilfældet i tidligere 

evalueringer, og det bør fremtidige opgaver tage hensyn til. 

 

Evalueringen giver anledning til at inddrage flere praktiske øvelser i undervisningen og at 

minimere omfanget af spørgsmål i eksamensopgaven.  

 

 

 

 

Positive kommentarer om navngivne forelæsere: 

 

Lærke var skide god! 

Jeg synes, Lene og Lærke var rigtig dygtige til at undervise! 

 

 

 

 

 


