
Evaluering af:  Rummets sociologi Forår 2019 

 

Koordinator: Mia Arp Fallov og Hanne Louise Jensen 

 

Antal studerende på kurset: 25 Antal besvarelser: 11  Karaktergennemsnit: 8,2 

 

Opsummering af de studerendes evaluering: 

Generelt få fra 5ECTS der har svaret på evalueringen – og det var koordinatorernes indtryk af få 

af disse deltog i undervisningen regelmæssigt. 

 

Generelt er det tale en positiv evaluering af specialiseringen. 

 70 % angiver at have fået et tilfredsstillende eller meget tilfredse fagligt udbytte af 

forelæsningerne.  

 90% angiver at have fået et tilfredsstillende eller meget tilfredse fagligt udbytte af 

seminarerne.  

 70% vurdere at kursuslitterature har været relevant eller meget relevant, dog vurderes 

sværhedsgraden for svær af 40% og tilpas af 60% 

 40% af respondenterne har stort set ikke forberedt sig og 40% har som regel læst 

halvdelen af kursuslitteraturen inden forelæsningen. Det er vigtigt at tage i betragtning i 

forhold til spørgsmålet om sværhedsgraden. 

 

De studerenes kritik af kurset 

Den væsentligste kritik af kurset er, at de har været uklarhed omkring portfolio-seminarerne og 

at der ikke er tid nok til feedback. Derudover er der også et par stykker som er ærgerlige over at 

være blevet tvunget til at tage specialiseringen som en del af sundhedsspecialiseringen.  

 

Positive kommenterer til navngivne forelæsere 

Anja, Rolf og Annette. 

”Underviserne var engageret og meget dygtige især Anja Jørgensen” 

 

Opsamling og kommentarer fra koordinator (herunder eventuelle kommentarer til 

karaktergennemsnit). 



Vi har eksperimenteret med 2 forskellige portfolio-seminarmodeller og det har givet lidt 

usikkerhed om formen. Næste år ligger vi os fast på model 2 hvor de enkelte studerende får 

specifikke kommentarer fra underviseren.  

Det er også en udfordring at finde frem til den rigtige måde at tilrettelægge 

portfoliespørgsmålene på så de times med de undervisningsgange de studerende har haft. 

Desuden vil vi gøre mere ud af at melde information ud fra starten af kurset omkring 

organisering og det afsluttende seminar. 

Det er vigtigt for koordinatorerne at de får præcise opgørelser af hvem der er på hvilket ECTS 

fra sekretærerne inden studiestart. Koordinatorerne vil tænke mere over hvordan de udvælger de 

forelæsninger som 5 ECTS studerende deltager I. Det er en udfordring for underviserne at der på 

den måde kører tre forskellige studieforløb i samme kursus. 

Den afsluttende byvandring er en succes, men næste år skal der være bindende tilmelding til det 

tidligere i forløbet, således at en stor bus kan undgås, og så de studerende ved hvad de kan 

forvente af det afsluttende seminar. 

Karaktergennemsnittet er fint. 

  


