
BA valgfag, Efterår 2018 – Uddannelse og ulighed 
 
Koordinatorer: Annette Q. Romani og Rolf Lyneborg Lund 

Samlet status 

 

 
 
 

Hvad er dit generelle indtryk af det valgfag du fulgte? 

 

Hvor mange af valgfagets forelæsninger har du deltaget i? 

 

Har antallet af forelæsninger været passende? 

 
 



Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af forelæsningerne? 

 

Hvordan vurderer du forelæsernes pædagogiske form? 

 

Hvor meget har du i gennemsnit forberedt dig til de enkelte forelæsninger? 

 

Hvordan vurderer du relevansen af kursuslitteraturen? 

 

Evt. kommentarer: 
• Relevant, men dele af det var svært at læse og man skulle bruge noget tid på at forstå hvad der 

stod 
• Jeg synes det var relevant, men jeg synes det var svært at læse. Specielt når man ikke havde 

meget viden om det i forvejen. Det blev dog lidt lettere, da man skulle læse op til eksamen, da man 
havde en forståelse for emnet, men dog var nogle af dem stadig svære 

• Jeg er lidt træt af, at vi til forelæsningerne er blevet undervist i så mange teoretikere, som ikke har 
indgået i pensum 



Hvordan vurderer du sværhedsgraden af kursuslitteraturen? 

 

Evt. kommentarer: 
• Muligvis grundet at alt var på engelsk undtagen en tekst 
• Nogle gange (specielt eksamen) var svær, men forelæsere var gode til at formidle viden. 

Hvordan vurderer du mængden af kursuslitteratur? 

 

 

 

Har der været sammenhæng og en rød tråd i forløbet?  

 

Har koordineringen af valgfaget været tilfredsstillende? 

 



Gav valgfaget dig mere eller mindre interesse i at arbejde videre inden for 
valgfagets felt? 

 

Har du via dit valgfag fået kundskaber, som du fremover kan bruge i såvel 
projektarbejde som dit videre arbejdsliv? 

 

Sprog 
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