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Skemaet er udsendt til 39 studerende. 14 har besvaret hele skemaet (36 pct.). Der er ikke 

udsendt karakterfordelinger. 

 

63 pct. har afleveret eksamensopgaven på besvarelsestidspunktet. Fremmødet har været 

højt, 88 pct. angiver at de har været til alle eller næsten alle forelæsningerne. Samlet set har 

87 pct. læst halvdelen eller mere af pensumlitteraturen. Dette er væsentligt højere end 

tidligere. 93 pct. mener, at der har været et passende antal forelæsninger. Med hensyn til 

viden om sociologiske metoder angiver 60 pct., at de har fået ”meget” viden om 

sociologiske metoder.  

 

Med hensyn til det faglige udbytte af forelæsningerne hælder 80 pct. mod en positiv 

bedømmelse. Af kommentarerne fremgår, at de studerende på 5. semester finder niveauet 

noget højt:  

 At have undervisning med de på kandidatniveau har medført, at niveauet har taget et nøk 
opad, eftersom de stillede spørgsmål, som vi andre ikke havde den fornødne baggrundsviden 
til at kunne få noget ud af, eller decideret førte til forvirring. 

 Da jeg er på 5. semester, fandt jeg det svært at følge med i alle metodiske overvejelser i 
korrespondanceanalyse - Fordi jeg manglede noget fra videregående kvant 

 

94 pct. har fundet modulet relevant for deres uddannelse som sociolog (dette er væsentligt 

højere end tidligere år).  

 

73 pct. hælder mod en positiv bedømmelse af den pædagogiske form. Blandt 

kommentarerne er: 

 Mindre god i forhold til, at der generelt har været for lidt tid til at nå øvelserne igennem, samt 
direkte manglet opsamling på øvelserne. Dog har det været en stor hjælp med alle de mange 
screenshots der var i de fleste øvelsesopgaver. 

 Jeg synes, at det undervejs i kurset godt kunne tydeliggøres, hvad vi skal have med i vores 
eksamensopgave 

 Jakob har været rigtig god til at lytte til os, og tage tingene i det tempo der har været behov 
for. 



 Det går meget stærkt, og jeg synes at undervisninger burde tage bedre tid OG indbyde de 
studerende mere, til spørgsmål og plenum. Spørgsmål virkede til at være til besvær for 
undervisningen (til tider - ikke altid) 

 Har været god til at forklare ting flere gange og forklare på en ny eller mere detaljeret måde 
 

Med hensyn til øvelserne har der været stort fremmøde. 80 pct. har deltaget i 7 - 9 

forelæsninger. 73 pct. hælder mod en positiv bedømmelse af øvelserne. Af de negative 

kommentarer fremgår blandt andet, at man i højere grad ønsker opsamling efter hver 

øvelse, frem for ved en samlet øvelsesgennemgang. Endvidere påpeger flere at der er for 

mange øvelser til den afsatte tid.  

 

87 pct. hælder mod en positiv bedømmelse af kursuslitteraturen. 73 pct. har fundet 

sværhedsgraden af litteraturen tilpas (resten” for svær”). Særligt Le Roux & Rouanet 

vurderes som svær. 93 pct. har fundet mængden af litteratur passende.   

 

94 pct. vurderer, at der  ”i høj grad”  eller ”stort set” har været en rød tråd i kurset.  

 

Med hensyn til eksamensformen hælder 93 pct. mod en positiv bedømmelse. Dette er 

højere end tidligere. 86 pct. angiver at koordineringen i høj grad/i nogen grad har været 

tilfredsstillende. 78 pct. angiver, at man i nogen grad/i høj grad har kunnet trække på 

undervisning fra tidligere semestre. Blandt forbedringsforslagene foreslår en enkelt,  at 

man adskiller undervisningen for 5 ECTS og 10 ECTS. To studerende foreslår, at SPAD 

inddrages mere direkte i forelæsningerne. 

 

100 pct. angiver, at kurset i høj grad eller i nogen grad har indfriet kursusmålene. 100 pct. 

angiver at deres egen og deres medstuderendes indsat har været god eller meget god. 

 

Kommentarer og forbedringsforslag 

Generelt er der god tilfredshed med modulet. Der udtrykkes tilfredshed med det faglige 

udbytte og i rimeligt omfang den pædagogiske form.  Der er høj forberedelsesgrad og højt 

fremmøde ligesom alle vurderer at der er rød tråd i kurset, og at de selv og deres 

medstuderende er engagerede i undervisningen. Der klages ikke længere over ventetid ved 

øvelserne, men nogle ytrer ønske om løbende gennemgang af øvelser. Fra koordinator og 



undervisere er indtrykket, at det har fungeret godt med samlæsning mellem 5. semester- 

og kandidatstuderende, og at eksamensbesvarelserne på 5. semester har haft en god 

kvalitet. Som det fremgår af evalueringen finder nogle studerende på 5. semester det 

udfordrende at følge med. Dette er dog i et vist omfang ønskeligt, da niveauet gerne skal 

fastholdes på kandidatniveau.  


