
 
 Opsamling af 7. semester registre og forløbsanalyse efteråret 2018  
 
Det generelle indtryk af besvarelserne er, at kurset er blevet positivt modtaget. 13 af de 47 (28 %) 
studerende, der har besvaret spørgeskemaet. De procentuelle fordelinger skal derfor tolkes med 
forsigtighed.  
 
Karakterne er i skrivende stund endnu ikke fastlagt.  
 
Det faglige udbytte  
Generelt har de studerende vurderet, at de har fået et stort udbytte af deres deltagelse i kurset. 15 % 
svarede ”meget tilfredsstillende”, 54 % ”Ret tilfredsstillende” og 23 % ”mindre tilfredsstillende” på 
spørgsmålet omkring fagligt udbytte af forelæsningerne. Samtidig angiver 46 % ”i høj grad” 54 % ”ja, stort 
set”, at der har været en rød tråd i kurset. Tilbagegangen i tilfredsheden med kurset kan i et vist omfang 
tilskrives manglende interesse for kurset, sværhedsgraden og for megen fokus på kodning. Det sidste vil 
blive taget med i overvejelserne i forbindelse med afholdelse af kurset i E2019.  
 
Der er dog kritik af selve planlægningen, som er værd at forholde sig til i planlægningen af E2019. 
 

 Jeg syntes, at det er for dårligt, at vi har et hul på 3 uger, hvor vi ingen forelæsninger har. Fordel det 
bedre! 

 Det kunne have været dejligt, hvis der ikke var en pause mellem forelæsningerne, men at de kom i 
streg. 

 
På spørgsmålet: ”Har du igennem kurset fået mere viden om sociologiske metoder” svarer 54 % af de 
studerende ”meget”, 31 % ”noget” og 15 % ”lidt”. Dette er ganske tilfredsstillende set i lyset af, at 38% har 
angivet, at de ikke har forberedt sig, men dette til trods har fået noget ud af forelæsningerne.  
 
Endelig mener 23 % af de studerende, at modulet er ’Meget relevant’ for deres uddannelse som sociolog, 
38 % svarer ”Relevant”, 31 % svarer ”punktvis relevant”. En enkelt studerende svarer ”ikke relevant”, og 
uddyber: 
 

 Jeg gider ikke arbejde med statistik, når jeg er færdiguddannet. Jeg synes, det er fjollet, at jeg SKAL 
tage et modul på kandidaten, som jeg aldrig kommer til at bruge, i stedet for at jeg kunne have brugt 
tid og energi på det kvalitative, som jeg rigtig gerne vil arbejde med. Det her er spild af alles tid og 
ressourcer. 

 
Generelt bliver kurset vurderet positivt, og af stor sociologisk relevans, samt højt faglig udbytte.   
  
Forelæsningerne  
85 % af de studerende, der har besvaret spørgeskemaet, har deltaget i ’Alle eller næsten alle’ modulets 
forelæsninger. Forberedelsen til forelæsningerne er derimod mindre entydig og positiv. Kun 38 % har 
altid eller næsten altid læst pensum. 38 % har angivet, at de stort set ikke har forberedt sig, hvilket ikke er 
tilfredsstillende.  
 
Dette kan dog delvist forklares ved følgende udsagn: 

 Pensum er alligevel uforståeligt. 
 Jeg har fokuseret på 20 ects projekt istedet 
 Jeg syntes at det er svært at læse pensum, matematik på engelsk er bare et ekstra lag, så jeg opgav 



 I starten af semestret læste jeg pensum til forelæsningerne, men ca. midt i forelæsningsrækken 
stoppede jeg med at læse og forberede mig til forelæsningerne (pga. mangel på tid) 

 
92 % mener, at der har været ’Tilpas mange’ forelæsninger, der resterende 8 % har angivet, at der var for 
få forelæsninger. En enkelt studerende, syntes at undervisningen var for omfattende.  
 
38 % af de studerende vurderer forelæsernes pædagogiske form som ’meget god’ og 62 % studerende 
som ’God’. Disse svar kan genfindes i de kvalitative svar.  
 

 Rasmus og øvelseslærerne er virkelig gode og forstående, ift. at vi synes, det er svært. 
 Kæmpe ros til Rasmus! Virkelig dygtig og god til at formidle det svære stof på en pædagogisk og simpel 

måde! 

 
Øvelserne  
Generelt har fremmødet til øvelserne været godt. 85 % af de studerende har deltaget i ”7-9 øvelser”, og de 
studerende har vurderet, at øvelserne enten var ’Tilfredsstillende’ (46 %) eller ’Meget tilfredsstillende’ 
(31 %) med struktureringen af øvelserne.  
 

 Der har været alt for mange opgaver til en øvelse, hvilket har medført, at det tit blev sådan noget med 
at jappe igennem øvelserne for at kunne nå det. Samtidigt syntes jeg også, at man godt kunne lave en 
fælles opsamling direkte efter øvelserne, hvor man gennemgår opgaverne og får dem afprøvet 
mundtligt.  

 Ellers rigtig godt, at Rasmus er så god til at samle op på de forudgående øvelser til forelæsningerne 
 Rasmus er god til at gennemgå øvelserne for hver gang og bruge tid på det. Hvis der er bare en som 

ikke forstår en ting, så er der tid til at få den ene til at forstå det. Det har været et plus for 
undervisningsformen. 

 Der går for lang tid mellem hjælpen. Nogle gange venter man 20 minutter på at få hjælp, for så at 
finde en lille fejl, der har stoppet ens arbejde i 20 min. 

 
Øvelserne er designet til at det gerne skulle give lidt ”hjemmearbejde” ud fra ideen om jo mere 
eksponering for SAS og arbejdet med overlevelsesanalyser jo bedre stillet vil de studerende være til 
eksamen.  
 
Der har været enkelte kritikpunkter omkring ventetid inden hjælpen dukker op. Vi skal selvfølgelig 
bestræbe os på at hjælpe så hurtigt som muligt.  
 
62 % af de studerende har vurderet, at øvelseslærerne var ”tilfredsstillende” og 23 % har angivet at 
øvelseslærerne var ”meget tilfredsstillende”. To studerende har fundet at øvelseslærerne var ”mindre 
tilfredsstillende”.  
 

 Gode øvelseslærere og tilpas antal. Nogle gange har det være svært at nå alle øvelserne, men det er 
nok bare fordi, jeg har været langsom. Men så har det været godt, at Rasmus bruger tid på at 
gennemgå øvelserne til næste forelæsning. 

 Som sagt er de dygtige. 

 
 
Både kvantitative resultater og kvalitative udsagn udtrykker generel stor tilfredshed med øvelseslærerne.  
 
Kursuslitteraturen  
De fleste vurderer kursuslitteraturen som ’Meget relevant’ (15 %), ’Relevant’ (54 %) og 31 % synes, at 
pensum var ”mindre relevant”.  



 
38 % af de studerende vurderer kursuslitteraturen til modulet til at være ’For svær’, de resterende 62 % 
studerende svarer ’Tilpas’. 92 % mener, at mængden af kursuslitteratur har været ’Tilpas’. 8 % mener, at 
mængden var for meget.  
 

 Det fungerede godt, at Rasmus inden forelæsning lagde en læsevejledning op, så man som studerende 
kunne orientere sig om, hvad der var mest relevant/vigtigst at have styr på. 

 
Umiddelbart er der ingen overvejelser omkring udskiftning af kursuslitteraturen, da grundbogen både 
behandler SAS-kodning og relevante statistiske aspekter, og overvejende vurderes positivt. I forhold til 
tilgængelig litteratur, så er pensum i den lettere ende.  
 
Eksamen  
De har på evalueringstidspunktet ikke været til eksamen 

 
 
Forbedringer og koordinering  
40 % af de studerende svarer, at koordineringen af modulet ’I høj grad’ har været tilfredsstillende, 50 % 
svarer at koordinationen i nogen grad var tilfredsstillende. 10 % har svaret ”i mindre grad”.  
 
Placeringen af eksamen på semesteret og i forhold til undervisningen bliver af enkelte opfattet som 
mindre optimalt. 
 
Jeg er enig, det var ikke en optimal planlægning af kurset.  
 
På spørgsmålet: ’Har du i modulet kunne trække på undervisningen fra tidligere semestre?’ – svarer 60% 
”i nogen grad”, og 40 % i mindre grad. 
 

 Der har ikke været så meget undervisning i statistik direkte, men mere metode, så synes ikke rigtig, 
jeg har kunne trække på 4./5. semester, udover i få tilfælde med det basale statistik. Og så er der 
blevet draget paralleller, fx "det er ligesom en OLS i STATA", men jeg har glemt ret meget allerede. 

 Især forståelsen for regressionsanalyser 
 fx fra 5. semester, Rasmus har været god til at sammenligne med STATA og fx sige hvis i undlader en 

gruppe i SAS så er det en referencegruppe. Det svarer til at i skriver ib. i STATA. 

  
Eget og andres engagement  
Endelig skal de studerende svare på spørgsmålet ’Hvordan vurderer du dit eget engagement og deltagelse 
i modulet generelt?’ De studerende svarer her ’God’ (50 %) eller ’Meget god’ (20 %). 3 studerende har 
svaret at deres engagement var ”mindre god” (1) eller ”ikke god” (2). De vurderer deres medstuderendes 
engagement og deltagelse i modulet generelt som ’God’ (90 %) eller ’Meget god’ (10 %).  
 
Konklusion  
Så alt i alt må man sige, at hovedparten af de studerende, der i efteråret 2018 har deltaget i kurset, har 
været tilfredse med kurset og den pædagogiske form, og de deltager i forelæsninger og øvelser. Der er 
nogle kritikpunkter, der vil indgå i forberedelserne af kurset i efteråret 2018.  
 
Mvh 
 
Rasmus Juul Møberg  


