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Evaluering af: Valgfaget evalueringsteori Forår/efterår, årstal: Forår 2019 

Koordinator: Louise Møller Pedersen 

 

Baggrundsinformation:  

For første gang kørte valgfaget udelukket for 4. semester studerende (plus to gæstestuderende 

fra 6. semester). I henhold til evalueringer blandt de studerende og undervisernes vurderinger 

er der fordele og ulemper herved. Den største ulempe er, at ingen af de studerende 

sideløbende skriver projekt, hvor de rent faktisk anvender evalueringsmodellerne. I henhold til 

mange studerende og underviserne er der først igennem anvendelse af evalueringsmodellerne, 

man for alvor får greb om faget. De studerende tvinges derfor i højere grad til at deltage i de 

indlagte øvelser på kurset, hvis de skal fuldt udbytte af faget, hvilket godt halvdelen benytter 

sig af. En overvægt af de studerende er dog for også at placere valgfaget på 4. semester.  

Samtidig strakte valgfaget sig for første gang over 3 ½ måned mod – som sædvanlig 2 måneder, 

hvilket de studerende plejer at give positive tilbagemeldinger på. Nogle kommentarer i 

evalueringen tyder på en sammenblanding med andre fag.  

Ligesom sidste år indgik Professor i evaluering og performancemanagement Morten Balle 

Hansen med to forelæsninger, hvor han bl.a. satte fokus på sammenspillet mellem evalueringer 

og performance management (jf. arbejdsmarkeds task forcen om sociologers veje fra 

kandidatgrad til beskæftigelse samt løbende tilbagemeldinger fra studerende er der 

efterspørgsel efter noget om styring i den offentlige sektor og forbindelsen mellem styring i 

offentlige organisationer og sociologi).  Ph.d.-studerende Sofie Bysted, tidligere studievejleder 

på sociologi, indgik som øvelseslærer, samt forelæser på forelæsning om Evaluering i teori og 

praksis.   

 

Antal studerende på kurset: 64 – alle på 4. semester  

Antal besvarelser: 32 gennemførte plus 10 med nogle svar  Svarprocent:  50 %/66 %  

Eksamensopgaverne er blevet bedømt ud fra en fælles rettevejledning.  

Karaktergennemsnit: JEG HAR IKKE MODTAGET DENNE OPGØRELSE. Mit indtryk er dog, at 

nogle besvarelser har ligget under sidste års niveau, dvs. på 2-4 (hvor halvdelen af de 

studerende gik på 6. semester). Der var dog også en del 10-taller. Som de andre år, tyder 
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eksamensbesvarelserne og karaktererne på et skel mellem studerende, som har prioriteret 

faget og studerede, som i mindre grad har prioriteret faget og/eller har haft svært ved det. 

Generelt har cirka halvdelen af de studerende stillet gode spørgsmål under og efter 

forelæsningerne og løst de opgaver, jeg har bedt dem om, mellem forelæsningerne.  

 

Evalueringen blev udsendt samme dag, som de studerende modtog eksamensopgaven, 

hvilket pga. mange studerendes nervøsitet for eksamenskarakterer vurderes som 

uhensigtsmæssigt. 

 

Opsummering af de studerendes evaluering: 

Generelt er det tale om en positiv evaluering af valgfaget. 

 50 % angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Endvidere har kun 2 

studerende angivet ønske om, at nogle af forelæsningerne kunne undværes – langt flere 

har eksplicit skrevet nej.  

 97 % svarer de har fået en del eller rigtig mange kundskaber som de kan arbejde videre 

med i projektarbejdet og i deres kommende arbejdsliv. Herunder har 50 % svaret ”rigtig 

mange” eller ”en del”. 

 88 % vurderer kursuslitteraturen som relevant eller meget relevant. Og 85 % 

sværhedsgraden af pensum som tilpas. 

 78 % finder i høj eller i nogen grad koordineringen af valgfaget tilfredsstillende. Dette 

skal ses i forhold til, at faget fra studiets side er blevet trukket over 3½ måned mod 2 

måneder normalt. 

 Deltagelsen har varieret blandt de studerende. 68 % angiver, at de har deltaget i alle 

eller næsten alle forelæsninger (+ 8 % i over halvdelen) og 63 % i alle eller næsten alle 

øvelser (+ 11 % i over halvdelen).  

 De studerende forberedelse har været varieret. 37 % anfører at de altid eller næsten 

altid har læst alt pensum inden forelæsningerne, 31 % har som regel læst over halvdelen 

af pensum inden forelæsningen. 

 
Koordinatorens kommentar: Det er også koordinatorens indtryk, at fremmødet til 

forelæsningerne ikke var helt så højt, som spørgeskemaresultaterne indikerer – måske 

snarere henholdsvis 55 % og 40 %.  

 70 % vurderer, at de på baggrund af undervisningen har fået indfriet kursets læringsmål 

og 78 %, at de selv har bidraget hertil. 
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De studeredes kritik af kurset 

Den væsentligste kritik af kurset er, at nogle studerende efterlyser yderligere struktur på kurset 

samt metakommunikation om de grundlæggende elementer i evalueringsteori. Desuden synes 

nogen studerende, at eksamensopgaven er for ambitiøs, mens andre roste den. Som de andre 

år lignede eksamensopgaven en længere udgave af øvelsesopgaverne. 

 

Positive kommenterer til navngivne forelæsere 

Flere rosende kommentarer om Sofie Bysted: 

 Vil bruge anledningen til at rose Sofie Bysted. Super dygtig, kompetent 
og forstående medhjælper! 

 Louise og Sofie var rigtig gode til at formidle informationen. 
 
Ros til Morten Balle Hansen: 

  Morten Balle Hansen havde en virkelig god forelæsning. Bliv endelig ved med, 
at inddrage ham i kurset. 

 Morten Balle Hansens forelæsning - mega god 
 
Og også til Louise: 

 Louise er en super dygtig og engagerede underviser - det er meget motiverende 
 Der er ingen tvivl om, at Louise brænder for evalueringsteori - det kan man virkelig 

mærke.  

 Louise har, med kæmpe engagement, vist os, at det er et fag der faktisk kan 
bruges til noget og er yderst relevant.  

 

Opsamling og kommentarer fra koordinator  

Generelt udtrykkes der tilfredshed med kurset, herunder koordinatorens indsats. Næsten alle 

vurderer deres faglige udbytte som højt. Til gengæld er forberedelsesgraden og fremmødet 

blandt enkelte studerende lavt (generel problematik på sociologi). 

 

Evalueringen giver anledning til at ændre: 

 Overveje igen at køre valgfaget over 2 måneder for at adskille det fra andre fag. 

 Fastholde fokus på sammenhængen mellem evalueringsmodellerne og de enkelte 

forelæsninger. 

 Måske skal eksamensopgaven forenkles 

 

 


