
Evaluering af socialpsykologi foråret 2019 

Der er 22 fulde besvarelser samt 8 med nogle svar. 90 % finder kurset tilfredsstillende eller meget 

tilfredsstillende, mens 11% finder kurset utilfredsstillende. Ingen finder det meget utilfredsstillende.  

75 % har deltaget i alle eller næsten alle forelæsninger, 7 % har deltaget i over halvdelen, 7% omkring 

halvdelen og 7 % under halvdelen og 4% (en studerende) har stort set ikke deltaget i nogen af forelæsningerne. 

73 % vurderer det faglige udbytte af forelæsningerne som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende, 27% 

mindre tilfredsstillende. Ingen vurderer det som ”ikke tilfredsstillende”. 

77% vurderer det faglige udbytte af forelæsningerne kurset som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 

27% vurderer dette som mindre tilfredsstillende. 

91% vurderer forelæsernes pædagogiske form som god eller meget god. 9% vurderer denne som mindre god. 

Ingen vurderer denne som ikke god.  

77 % har læst over halvdelen eller mere, mens 14% har læst omtrent halvdelen eller under halvdelen. 9% har 

stort set ikke forberedt sig (to studerende) og 95 % finder kursuslitteraturen relevant eller meget relevant. 5% 

svarende til en studerende finder litteraturen ”ikke relevant”.  

95 % finder sværhedsgraden tilpas, mens 5% (en studerende) finder den for nem. Ingen vurderer den som 

værende for svær. 82 % vurderer, at mængden af pensumlitteratur er tilpas. De resterende 18% at der var for 

meget.  

Samtlige vurderer at læringsmålene er indfriet i høj eller i nogen grad.  

90% vurderer, at de selv har bidraget til at få indfriet læringsmålene i høj eller i mindre grad. 10% at de kun i 

mindre grad eller slet ikke har bidraget. 

95 % finder, at der stort set eller i høj grad er en rød linje i kurset. 5% svarende til en studerende at der har 

været for lidt rød tråd i forløbet.  

77 % vurderer, at koordineringen har været tilfredsstillende i nogen eller i høj grad. 18% i mindre grad, mens 

5% svarende til en studerende vurderer, at koordineringen slet ikke har fungeret. 

98 % vurderer kursuslitteraturen som værende relevant eller meget relevant.  

59 % har fået mere interesse for at arbejde videre med stoffet, 9 % har fået mindre interesse og 32 % ved ikke. 

På spørgsmålet vedr. kundskaber, der kan anvendes i projektarbejde og arbejdsliv vurderer 45 %, at der er tale 

om en del eller rigtig mange kundskaber, mens 36 % vurderer, at der kun er tale om få og 9% (to studerende) 

svarer: nej, ingen.  

 



Forelæsninger der fremhæves positivt: 

Michael Hviid Jacobsens forelæsning: ”Dødens socialpsykologi” nævnes flere gange. ”Dødens socialpsykologi og 

”Afvigelsens socialpsykologi” var vildt spændende”. (Sidste forelæsning blev dog ikke afholdt, hvilket flere 

ærgrer sig over). Inger Glavind Bos forelæsninger om: Tillid, tilknytning og barndomsforskning; socialisering og 

sociale normer samt G.H. Mead nævnes ligeledes flere gange. Positiv kommentar: ”Der er kommet flere 

eksempler på de forskellige temaer, og det har derfor været muligt at forholde dem til praksis, men også til de 

andre temaer, som er blevet gennemgået.”  

I forhold til pædagogiske form roses Inger Glavind Bo af et par stykker. (”Inger Bo har været super god, med 

gode eksempler og brug af billeder, som giver et dejligt anderledes pust”). 

 

Forelæsninger, der kunne undværes: 

Kurt Dauer Kellers forelæsninger nævnes af flere, fordi det vurderes, at KDK ikke talte klart og tydeligt. En 

studerende skriver blandt andet: ”Forelæsningen omkring mening og kropslighed fik jeg stort set intet ud af. 

For få slides ift. Hvad der blev sagt. Forelæsningerne blev vurderet som ”flyvske” og forelæsning om autencitet 

nævnes, som en der kunne undværes.  

Andre nævner forelæsningerne Inge Glavind Bos forelæsninger om G.H. Mead, identitet og socialisering, fordi 

det er kendt stof fra tidligere semestre. Flere forholder sig således kritisk til gentagelser: ”Jeg synes generelt, 

der var mange unødvendige gentagelser i næsten alle forelæsningerne.”  

 

Vurdering af pensumlitteraturen 

”Mange gentagelser, der virker overflødige”, ”Grundbogen, rigtig god”, ”Grundbogen meget nemt læsning”. 

Senere i evalueringen foreslås mere primær litteratur. Pensumlitteraturen til forelæsningen: ”Selvet og 

autencitet” vurderes af flere som ”vildt svær”. Der synes således dels at være studerende, der er glade for 

grundbogen, dels studerende, der ønsker mere primærlitteratur (- og dermed også færre gentagelser). 

 

Gennemgående kritik og kommentarer 

Ud over kritikken af for mange gentagelser efterlyder flere studerende øvelsestimer og øvelser, da det 

vurderes, at det vil gøre faget mere dybdegående.  Perioden med forelæsninger kunne komprimeres, foreslår 

en studerende, med en begrundelse om, at faget så vil fremstå mere sammenhængende. En anden kritiserer 

eksamenstidspunktet, da der var mange forelæsninger lige op til, hvilket gjorde det vanskeligt at læse op til 

eksamen. Der er kritik af forelæsninger placeret meget sent på dagen, de ønskes placeret tidligere på dagen. 



I denne evaluering er der en studerende, som gennem hele evalueringen forholder sig meget kritisk og negativ, 

hvor spørgsmålet er, hvor mange studerende, der er enige i disse kritikpunkter.  

Ellers deler besvarelserne sig i et hold, der er glad for grundbogen og som ikke er så kritiske over for 

gentagelser i forhold til tidligere og et andet hold, som ønsker flere primærtekster og som forholder sig kritiske 

over for gentagelser i forhold til tidligere. Denne kritik er særlig rettet mod mine forelæsninger, hvor jeg, at det 

hjælper, at jeg nu står for forelæsningen om socialisering på 1. semester. Herved kan jeg forsøge at fordele 

stoffet mellem valgfaget og 1. semester. Der er en generel kritik af KDKs forelæsninger og den pædagogiske 

form, som jeg formidler videre til KDK. Desuden er det værd at overveje, om vi skal indføre nogle øvelsesgange 

i forlængelse af nogle af forelæsningerne – måske i forlængelse af de særligt krævende forelæsninger.   

 

Inger Glavind Bo 2019 

Koordinator af valgfaget i socialpsykologi    


