
 

7.8.2019 

 

Evaluering  

Emnespecialisering: Køn, migration og sociale protester 

Sociologiuddannelsen F2019 

 

Koordinatorer: Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen/Claus D. Hansen. 

 

Undervisere: Morten Kyed, Anette Borchorst, Annick Prieur, Claus D. Hansen, Sune Qvotrup 

Jensen, Jeppe Fuglsang Larsen, Patrick Williams og Ann-Dorte Christensen.   

 

Gæsteforelæser: Christoph Ellersgaard, CBS. 

 

Der var 39 studerende tilmeldt forløbet – 27 fra 6. sem (5 ECTS  valgfag) og 12 fra 8. sem. (fordelt 

på 7 studerende med 10 ECTS og 5 studerende med 20 ECTS). Der er kun 10 studerende, der har 

besvaret evalueringsskemaet, hvorfor det må tages med forbehold. Ud over den skriftlige evaluering 

blev der ved kursets afslutning afholdt en mundtlig evaluering, som også vil blive inddraget her. 

 

Blandt de 10 studerende, der har besvaret spørgeskemaet, har halvdelen deltaget i alle eller næsten 

alle kurser. 2 her deltaget i over halvdelen og 2 i under halvdelen. Dette mønster svarer også til 

forelæsernes indtryk, hvor vi især har registreret, at der blandt de 6. semesters studerende skete en 

del frafald undervejs.  

 

Af de studerende, som har besvaret skemaet, er der ingen der er læst hele kursuslitteraturen, og 6 af 

dem ligger på under halvdelen. Også her svarer dette til vores indtryk. Dette ser dog ikke ud til at 

hænge sammen hverken med omfang eller sværhedsgrad af kursuslitteraturen, som vurderes til at 

være passende på begge parametre.  

 

Tilfredshed med kurset 

Af de 10 besvarelser af spørgeskemaet vurderer 8 studerende det faglige udbytte som 

tilfredsstillende og meget tilfredsstillende. Hovedparten mener også, at der har været en ’rød tråd’ 

gennem kursus. Det fremgår dog af kommentarerne, at der er en del forskelle i opfattelsen. Således 

er der nogle der mener, at kursus er alt for bredt, mens andre tilkendegiver, at det har været godt 

struktureret. I den mundtlige evaluering, hvor alle fra 8. semester og kun nogle få fra 6. semester 

deltog, blev det fremhævet, at der ikke er noget problem med bredde, og at sammenhængen i kurset 

var godt formidlet af underviserne. Her blev det også understreget, at der var en god sammenhæng 

mellem teorigennemgange og tematiske forelæsninger. Flere fremhævede det også som positivt, at 

et fokus på køn i forhold til sociale protester og politik gav en god sammenhæng til 

emnespecialiseringen om ”Civilt samfund og sociale bevægeler”, som er første del af det samlede 

specialiseringsspor. Det overordnede mønster er dog, at tilfredsheden er større blandt de studerende 

på 8. semester end de studerende på 6. semester. 



 

Andre indholdsmæssige kommentarer: 

- Nogle mener, at der er for meget overlap til det tidligere valgfag i ”Køn, maskulinitet og 

intersektionalitet”. Vi har været opmærksomme på dette, men det er vanskeligt at undgå ift. 

den del af forelæsninger, der er grundindføringer i feltet. Dette problem er dog også et 

overgangsproblem, da der ikke fremover vil være studerende på emnespecialiseringen, som 

også har taget det tidligere valgfag. 

- Der er stor tilfredshed med øvelserne og et ønske om flere. 

- Hvad angår det specifikke indhold er der spredte kommentarer. Fx efterlyses der mere fokus 

på normkritiske perspektiver, og at migration enten skal ud eller relateres mere til de andre 

temaer, herunder køn. 

 

Tilfredshed med underviserne 

Der er grundlæggende tilfredshed med undervisernes pædagogiske form. Sune, Jeppe, Patrick og 

Ann-Dorte får positive kommentarer, jf. nedenstående citat fra evalueringen. 

 
- Ann-Dorte og Sune (Jeppe ink) har været utrolig kompetente og gode forelæsere. 
- Ann-Dorte Christensen er rigtig god, Sune var også fin og det var ikke noget problem at han er 

synsbesværet, han taler stadig godt og inspirerende til forelæsningerne . Patrick var også god og 
fint at prøve det på engelsk. 

 

Eksamen 

39 var tilmeldt eksamen og 35 afleverede. 

6 semester 5 ECTS blev evalueret gennem en 24 timers prøve. Gennemsnittet var 5,52. (I alt 25 

studerende, 3 dumpede og 2 mødte ikke frem (de tre, der dumpede, er tilmeldt reeksamen).  

8 semester 10 ECTS blev evalueret gennem portfolie eksamen. Gennemsnittet var 10,8. (I alt 6 

studerende + 1, der ikke afleverede).  

8. semester 20 ECTS blev evalueret gennem projekter. Gennemsnittet var 12 (I alt 4 studerende + 1 

der afleverer i august). 

 

Det har været udfordrende både for studerende og lærere at håndtere 3 evalueringsformer. Hvad 

angår portfolie fremhæves det som positivt, at de studerende kan vælge hvilke dele af pensum, de 

vil fordybe sig i. Det er dog også tydeligt, at der fra både vejledere og censorer skal meldes lidt 

klarer ud, hvad kriterier for vurdering er.  

 

Det generelle indtryk er, at eksamensformen har været tilfredsstillende. Nogle skriver meget 

tilfredsstillende og nogle få ikke tilfredsstillende. En enkelt fremhæver, at den skriftlige 24-timers 

opgave var for simpel, hovedparten at den var passende og eftersom der er stor karakterspredning 

og 3 studerende, der dumpede, har opgaven i hvert fald levet op til kravet om at kunne selektere.  

 

Opsamling 

- Der vil fortsat være en stor udfordring i både at skulle undervise både 6. og 8. semesters 

studerende. Dette vedrører både forskelle i niveau, kursusgange, litteraturomfang og 

eksamensformer. Der kan arbejdes på en bedre formidling af det niveaudelte undervisning.  



 

- Spørgsmålet om overlap er et overgangsproblem og vil ikke eksistere fremover, da valgfaget 

i ”Køn, maskulinitet og intersektionalitet” ikke udbydes længere (på kurset var der en del 

studerende, der havde fulgt dette enten på 4. eller 6. semester). 

 

- Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt kurset er formuleret for bredt og især om 

migration bliver for meget et halehæng. Vi mener, at dette skal løses ved i højere grad at 

koble migration mere eksplicit til emnespecialiseringens øvrige temaer ift. køn og sociale 

protester. Fx kan det tænkes mere sammen med multikulturalisme og (femo)nationalisme.  

 

- De tre eksamensformer fastholdes og det sikres, at kravene og sammenhængen til 

forelæsningerne meldes tydeligt ud til de studerende. 

 

Claus, Sune og Ann-Dorte 

 

 

 

 

 


