
Evaluering af emnespecialiseringen videregående kvalitativ metode forår 2019 

Koordinatorer: Morten Kyed og Ninna Meier 

Undervisere: Morten Kyed, Ninna Meier og Patrick Williams 

Antal studerende: 28 10 ECTS  og 12 på 5 ECTS 

16 studerende besvarede evalueringen, ud af disse afleverede 14 eksamensopgave og 2 gjorde ikke. 

Tidspres ved ny kandidatstruktur 

Det er vores oplevelse at de studerende har været uforholdsmæssigt hårdt ramt af 

omstruktureringerne på studiet og at særligt portfolie-eksamensformen for 10 ECTS fag er meget 

arbejdskrævende, særligt når de studerende har flere fag som afvikles på denne måde. Dertil 

kommer, at opdelingen i 5 og 10 ECTS studerende skaber uro og uheldig opdeling af studerende i 

selve forelæsningslokalet, som i vores tilfælde blev forstærket af den organisering, som vi af 

læringsmæssige hensyn har tilrettelagt faget ud fra. Faget er et metodefag og derfor er det 

’øvelsestungt’ med workshops og studerendes egne aktiviteter for de 10ECTS studerende, mens 5 

ECTS studerende alene følger forelæsningerne. Pointen med faget er, at forelæsninger, øvelser og 

aktiviteter skal støtte hinanden og de studerendes læring: for 5 ECTS studerende er dette ikke 

muligt og de får derfor en teoretisk undervisning i metodefaget. Dette er ikke optimalt, hverken for 

studerende eller undervisere, og det udfordrer den fælles dialog og interaktion på forelæsningerne 

og afspejles i følgende kommentar: Generelt var undervisningen meget struktureret og opbygget 

efter 10 ECTS-point. Derfor følte jeg ikke på samme måde, at 5 ECTS fik lige så meget ud af 

undervisningen. Der blev også brugt meget tid på at snakke portefølje for 10 ECTS, hvilket jeg 

havde forventet skete på deres seminarer. 

 

De studerendes deltagelse og oplevede læring 

Vi oplevede at de studerende var pressede og deltagelse/forberedelse var spredt. Evalueringen viser, 

at 53 % deltog i alle eller næste alle forelæsninger, mens 14 % angav at de deltog i under halvdelen 

eller stort set ingen af forelæsningerne.  67% deltog i en eller flere af 10ECTS workshops, mens 

33% slet ikke deltog. 66% fandt dem ’tilfredsstillende’ eller ’meget tilfredsstillende’, mens de 

restende fandt dem ’mindre’ eller ’ikke’ tilfredsstillende.  

87 % angiver at pensum er ’relevant’ eller ’meget relevant’, 100 % angiver at sværhedsgraden og 

mængden er tilpas, og nogle efterspørger mere pensum i autoetnografi. 66% angav at de som regel 

havde læst under halvdelen af dagens pensum eller stort set ikke havde forberedt sig. Under 

kommentarer refereredes der til følgende årsager for dette:  

 Baggrunden herfor har været det generelle pres, der har været på studiet dette semester (8. 

semester). Når man skal skrive tre portfolioopgaver, og samtlige modulforelæsere forventer, at 

man ligger alle kræfter i netop deres portfolio, så er der ikke timer nok i døgnet til også at 

skulle 

læse alt pensum. 

 Jeg har dog lagt enormt meget arbejde i portfolioopgaven, hvor jeg har lavet alt det 

forberedelse, 

der har været krævet. 

Som svar på om der var særlige dele, der krævede ekstra meget forberedelse, svares der:  

 seminarerne selvfølgelig, hvor vi har lavet feltarbejde. Det har jeg forberedt alle tre gange. 

 Workshops/portfolioarbejdet. 



 Det kræver særligt meget forberedelse til de workshops, der har været ifm. kurset. Det 

fungerer 

særdeles godt med workshop så man løbende kan få sparring på sit etnografiske arbejde. Dog 

har 

det været en kæmpe udfordring at have 2 andre portofolio-opgaver ved siden af dette kursus 

fordi 

deadlines lå lige oveni hinanden 

En mulig læring herfra kunne være at øge antallet af forelæsninger og nedbringe mængden af 

selvstudie-indsats. Men 80 % angiver at antallet af forelæsninger var tilpas og 20 % mener, at 

antallet er for højt, så med mindre at vi som undervisere om-organiserer semesteret som helhed, så 

ser det ikke ud til at denne løsning vil hjælpe de studerende. 

93% angiver, at de har fået ’noget’ eller ’meget’ mere viden om sociologiske metoder gennem 

deltagelse i faget, mens de resterende 7% angiver ’lidt’ som svar på dette spørgsmål. 

Vurdering af forelæsningerne, pædagogik og faglige udbytte 

Som forventet er der variation i hvilke forelæsninger, de fandt mest relevante: 

• Den omhandlende kroppen under etnografi & omkring tid. 

• Den første to forelæsninger om etnografisk metode, samt den sidste forelæsning om hvordan man 

skulle skrive det hele sammen 

• De første to, der var slået sammen som en introduktion, samt "Materialitet og etnografi” 

• Forelæsningerne med kroppen og tid var meget spændende og relevante   

De studerendes vurdering af det faglige udbytte fordeler sig således: 73% finder det ’ret’ eller 

’meget’ tilfredsstillende, mens 27% finder det ’mindre’ tilfredsstillende’. Følgende kommentarer 

angives som grunde hertil:  

 Jeg synes ikke helt linjerne var klare for, hvad det var vi skulle kunne. Især uklart hvad 

vores 

workshops skulle bruges til. 

 Der har været nogen forelæsninger - særligt de mere teoretiske som den om tid - hvor jeg er 

gået derfra, og synes udbyttet har været lille, taget i betragtning af den tid, der er blevet 

brugt på det. 

 Det har været nogle gode forelæsninger fordi forelæserne har været gode til at tage sig tid 

til 

spørgsmål fra os studerende, og bruge det som afsæt til fælles drøftelser blandt os 

studerende. 

 *Jeg har ikke været til mere én enkel forelæsning (bedømmer i højere grad på pensum) 

 

I forhold til relevansen af faget for deres uddannelse som sociologi angiver 66% at faget er 

’relevant’ eller ’meget relevant’, mens 27% finder det ’punktvis relevant’ og 7% finder det ’ikke 

relevant’. Følgende kommentarer angives:  

• Helt sikkert super vigtigt og interessant fag, og jeg kan sagtens se, at jeg kan komme til at bruge 

det i mit fremtidige job, på den ene eller anden måde. 

• Det er i høj grad relevant, men jeg ved ikke om man havde fået mere ud af det hvis man også 

havde haft faget på 5 ECTS ifm. sin bachelor? 

• Jeg ser ikke, at faget er irrelevant, men ift. hvad jeg har lyst til at beskæftige mig med, så har det 



været irrelevant. Men det var lidt svært at vide, da jeg tilmeldte mig faget, da der var meget lidt 

info. Så det var lidt et sats, og jeg har nok bare fundet ud af, at det kvantitativ tiltaler mig mere. 

 

80% finder forelæserens pædagogiske form ’god’ eller ’meget god’, 13% ’mindre god’ og 7 % 

’ikke god’. 

I kommentarfeltet henvises der til organisering af faget, utilfredshed med vores kommentarer om 

manglende læsning af pensum, og enkelte kommentarer direkte rettet på undervisere: 

• Morten & Ninna er et godt "par" og meget dygtige og engagerede. Dog er det lidt ærgerligt at de 

ikke havde mulighed for at være mere klare i spyttet omkring eksamensformen allerede fra start af. 

• Jeg synes, alle undervisere har været vist stor arrangement, og det var været meget motiverende. 

Særligt Patrick har været god til at inddrage os studerende i sin undervisning. 

 

Organisering og eksamen 

Tilfredsheden med workshops er delt på indhold og organisering: nogle studerende fandt dem 

lærerige, nogle var eget tilfredse, nogle fandt dem for langtrukne og foreslår en skarpere tidsstyring, 

mens andre foreslår at underviserne skiftedes til at give feedback.  

 

Der var både ros og ris til eksamensformen i fht indhold og til emne. Der var en hel del 

kommentarer omkring organiseringen af fagets pga eksamensformen, som – fuldt berettiget – 

kritiserer den uro og mangel på klarhed, som dette gav fra fagets start. Dertil er der kommentarer –

igen fuldt berettiget – om den uro og uklarhed, som det har givet, at faget har været udbudt fagligt 

som ”videregående etnografisk metode” og administrativt som ”videregående kvalitativ metode” – 

der er en stor forskel på dette i fht forventninger om indhold. Begge disse elementer skal 

selvfølgelig ordnes inden næste forår. 

Yderligere forbedringsforslag er meget spredte, fra ønske om portfolio-eksamen, over mere 

sekundærlitteratur og gerne på dansk, flere eksempler og mere i dybden. 

 

Konkluderende bemærkninger 

Sammenfattende mener vi, at der er nogle afgørende læringspunkter, som skal indfries til næste år: 

organiseringen af faget skal forbedres, indholdet skal justeres, så den røde tråd styrkes. Til dette 

formål har vi lavet kvalitativ evaluering med de studerende v afslutning og en afsluttende 

opsamlingsevaluering mellem os undervisere.  

 

Til næste år udvider vi faget til at være Videregående kvalitativ metoder, som fokuserer på både 

observationer, dybdegående kvalitative interviews samt dokumentanalyse. Desuden vil vi forsøge at 

tone de tematiske forelæsninger yderligere, så disse går specifikt på hvordan de forskellige 

kvalitative metoder kan bruges til at studere sociologiske grundtemaer, såsom sociale situationer, 

tid, krop/emotioner, og materialitet.  

  

Endelig synes vi det er vigtigt atter at påpege, at vi oplever, at de 10-ECTS studerende føler sig 

pressede af den nye kandidatstruktur, hvor flere simultant har tre kurser på 10 ects.  

 

 

 


