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Antal deltagere og eksamen: 

Der var tilmeldt 32 personer til kurset – altovervejende fra 4. semester. 30 personer var tilmeldt eksamen, 28 

fremmødte. Karaktergennemsnittet var 9,5 med spredning 02 til 12. Én udeblev og én blev ej bedømt. 

 

I alt 17 ud af 32 studerende på semesteret (34%) har svaret på evalueringen, som blev gennemført efter den 

mundtlige eksamen i juni. Det er fortsat en relativt lav svarprocent, hvilket gør, at kvaliteten af evalueringen 

desværre er problematisk. 

 

Tilfredshed og udbytte af de studerende 

100% af de studerende angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med valgfaget – af dem er der 65% 

som er meget tilfredse. Dette er en stigning i tilfredsheden ift sidste år. 100% af de studerende angiver at de 

har fået ’rigtig mange’ eller ’en del’ kundskaber som de kan bruge fremadrettet – af dem 53% som angiver 

’rigtig mange’ kundskaber de kan bruge videre. Der er ikke mange skriftlige kommentarer til kurset 

sammenlignet med de tidligere år, hvilket måske indikerer at et flertal af de studerende synes at kurset har 

en struktur og sammenhæng som ikke kræver de store ændringer af kurset.  

 

100% angiver at de har deltaget i alle eller næsten alle forelæsninger, og på nær forelæsningen med Sanne 

synes de studerende at de var relevante, kom i den rigtige rækkefølge og var tilpas nemme/svære. De 

studerende bemærker at det er en fordel at holdet er lille, da det giver bedre mulighed for interaktion mellem 

undervisere og studerende. Hvad angår undervisernes pædagogiske form, så opfatter 100% den som god 

(47%) eller meget god (53%). Dette er en stigning ift sidste år. Der er positive udtalelser om Rasmus Juul 

Møberg og Claus D. Hansen. 

 

De studerende efterspørger mere dansk litteratur, og forelæserne overvejer at skrive en dansksproget bog 

på baggrund af den form som kurset har nu.  

 

Der er kritik af at eksamen ligger senere end på andre valgfag og at de studerende derfor har ferie senere 

når de vælger dette valgfag ligesom der er kritik af det sidste seminar, hvor de studerende oplever at de må 

aflevere for lidt materiale til at få relevant feedback. Der er – modsat tidligere år - ingen kritik af 

eksamensformen – ej heller at de studerende skal trække individuelle spørgsmål som del af eksamen. Det 

høje karaktergennemsnit afspejler også, at de studerende har været flittige og arbejdet grundigt med deres 

portfolioer, hvilket er den primære intentionen bag eksamensformen. 

 

Udvalgte udtalelser: 
 ”Fedt kursus, godt engagement fra forelæserne, eneste minus er at vi får ferie senere end de andre 

valgfag, og generelt har lagt et større arbejde i det end de andre, men valgfaget er umiddelbart det 
værd, så det er okay.” 

 ”Meget godt struktureret. Ikke et eneste tidspunkt jeg følte at tingene kom i en forkert rækkefølge 
eller var irrelevante.” 

 

Afsluttende bemærkninger 
På baggrund af evalueringen foreslår koordinatorerne at der afsættes lidt ekstra tid til to af seminarerne 
sådan at det bliver muligt for de studerende at aflevere lidt mere tekst og få klyngevejledning på det. Vi 
synes stadig det er en skam at ikke alle studerende skal igennem undervisning i hvordan man laver et 
spørgeskema og opfordrer studienævnet til at diskutere mulighederne for at gøre kurset obligatorisk for alle, 
da det må være en kernekompetence for alle sociologer at de kan lave et spørgeskema (ligesom det er en 
kernekompetence at kunne gennemføre et kvalitativt interview, hvilket er et krav for alle studerende pt). Det 
er efter koordinatorernes mening en mærkelig skævvridning der sætter for meget fokus på den statistiske del 
af kvantitative metoder og for lidt fokus på den del der handler om operationalisering af væsentlige 
sociologiske begreber og teorier. 


