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Emnespecialisering Det civile samfund og sociale bevægelser E18 

 

Antal studerende 

Antallet af tilmeldte er sat ud fra opgørelsen 7. august og er muligvis ikke helt korrekt.  

5 ECTS: 16 tilmeldte. 11 gik til eksamen. 2 dumpede. 

10 ECTS: 15 tilmeldte. 12 gik til eksamen. Alle bestået. 

20 ECTS: 9 tilmeldte. 2 frameldte eksamen. I skrivende stund er ikke alle eksamener afholdt. Pt. 1 dumpet. 

 

Kursusevaluering 

Omkring 30 aktive studerende har fulgt specialiseringen. Ca. halvdelen har været bachelorstuderende. Den 

anden halvdel af kandidatstuderende har fordelt sig nogenlunde ligeligt mellem projekt (20 ECTS) og 

portfolio (10 ECTS). 

9 studerende har besvaret evalueringen, hvilket er i underkanten til at vurdere, om svarere afspejler holdet 

som helhed. Omvendt har jeg ingen indikationer i retning af at det ikke skulle være tilfældet. 

Evalueringen af forløbet som helhed er overordnet meget positiv. 7 ud af 9 studerende vurderer kurset som 

”meget tilfredsstillende” og de to sidste er ”tilfredse”. Kommentarerne er ”mere spændende end jeg 

regnede med” og ”spændende og lærerigt kursus”. 

Undervisningsformen scorer også højt. Kun en enkelt er mindre tilfreds, hvilket skyldes at forløbet har 

været meget tidspresset. Det er jeg helt enig i. Der har generelt været alt for lidt tid til ”tygge” pensum. 

Forløbet var placeret med kun en ugentlig mødegang og 4 timer i rap. Det dur ikke. Forløbet bliver for 

komprimeret, og det er ikke pædagogisk forsvarligt. Vi SKAL have strakt kurset ud over flere uger/måneder, 

så der bliver mere tid til den enkelte forelæsning og fordybelse i pensum. 

De studerende er generelt glade for ”nyere” tematikker som aktivisme, medier, nye protestformer etc. og 

det vil de gerne have mere af. Det prøver vi at imødekomme, men det er hele tiden en balance med at der 

også er nogle grundforståelser, der skal læres først. 

Generelt får forelæserne ros for at være engagerede og fagligt givende og niveauet passende. De fleste er 

glade for en mere dialog-orienteret form, men der er selvfølgelig også enkelte, der synes at deres 

medstuderende snakker for meget. Det synes jeg nu ikke, men det er klart at der også her er en balance 

mellem at åbne for dialog og nå igennem stoffet. Også kursuslitteraturen vurderes som god. 

En enkelt bemærkning fra min side om de studerendes eget engagement. Det er en fordel at have de 

bachelorstuderende med på holdet, men generelt har deres fremmøde været lavere og mere svingende 

end de kandidatstuderende. Muligvis fordi deres eksamensform (24 t prøve) lægger op til at man kan følge 

kurset lidt på sidelinjen og så satse på at hente det fortabte ind op til eksamen. Det var det indtryk 

eksamensopgaverne gav. Der var for få gode opgaver, og de fleste kunne helt sikkert været blevet bedre, 

hvis der var blevet arbejdet mere seriøst og kontinuerligt med stoffet. Her synes jeg vi har et problem. 

 



Projektarbejde og portfolio 

De 20 ECTS studerende giver udtryk for at specialiseringen har understøttet deres projektarbejde og at der 

er god sammenhæng mellem kursus og projekt. Projektseminarerne har også fungeret godt. De fungerer 

godt som både deadline og motivationsfaktor og der gives god feedback. Det er bestemt også mit indtryk. 

Det er dog mit indtryk at projektarbejdet generelt er presset – især når de studerende skal afbryde 

skrivningen for at forberede ugeeksamen. Det giver ind imellem nogle svære forløb (også for vejlederne), 

fordi der er for lidt tid i den sidste fase til at give projekterne den ønskelige bearbejdning. 

De 10 ECTS studerende evaluerer portfolioelementet rigtig positivt. På grund af det komprimerede forløb 

var portfolioen skåret ned fra 3 til 2 delopgaver, der så til gengæld hver kunne være lidt længere. Det har 

fungeret vældig godt. For første gang vurderer de studerende, at den beregnede timebelastning svarer til 

deres faktiske indsats, så den model fortsætter vi nok med. Der er kun positive kommentarer til portfolio, 

som disse: 

 ”Ja, meget. God eksamensform 
 Det har været rigtig givende. Gør det endelig på samme måde næste gang. 
 Det har været rigtig godt! De er kommet forberedte og engageret, og har kommet med rigtig god 

konstruktiv kritik. Det har været fedt at debattere opgaven i en mindre gruppe 
 Generelt glad for timingen af opgaverne når man sammenligner med medstuderende på de andre 

kurser, som enten har fået 3 opgaver, fået lagt dem sent eller har fået overdrevet frie tøjler til 
opgaven. Fortsæt endelig på samme måde til næste semester. 

 Nej [til ændringer], det har fungeret super godt som det har været!” 
 

Portfolioeksamen gik også godt, idet alle eksamenstilmeldte bestod. Dog med karaktervariation fra 02 til 

12. 
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