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Antal studerende: 44 
 
Eksamensresultatet: 
10 ECTS: 35 tilmeldt eksamen/30 besvarelser/ 30 bestået:  
Karaktergennemsnit 7,41 (fra karakteren 4 til 12) 
5 ECTS: 9 tilmeldte/9 besvarelser/1 ikke bestået 
Karaktergennemsnit 6,44 (fra karakteren 00 til 12) 
 
Studenterevaluering af kurset 
9 ud af 44 har besvaret spørgeskema; heraf er der 2 kun delvise besvarelser.  
 
Den meget lave og utilfredsstillende svarprocent gør det vanskeligt at vurdere den samlede indtryk. 
Imidlertid stemmer hovedindtrykket fra spørgeskemaet overens med en grundig evaluering, som blev 
foretaget ifm. sidste kursusgang, hvor der også blev informeret om retningslinjer for eksamen. Her deltog 
stort set alle studerende.  
 
Tilfredshed med faglige udbytte og den pædagogiske form 
Både den skriftlige og den mundtlige evaluering viser en stor forskel på det faglige udbytte af henholdsvis 
forelæsninger og øvelser. Således er der 5 studerende, der svarer, at forelæsningerne er ”ret 
tilfredsstillende” og 4 der svare det er ”mindre tilfredsstillende”. Hvad angår øvelserne er der 5 der svarer, 
at det faglige udbytte er ”tilfredsstillende” og 4 der svarer, at det er ”meget tilfredsstillende”.  Både 
kommentarer til spørgeskemaet og den mundtlige evaluering uddyber dette, da det er en gennemgående 
kommentarer, at flere af forelæsningerne burde handle mere om de konkrete biografisk narrative metoder, 
analyseredskaber og fremgangsmåder og mindre om ”ofte uklare koblingerne” til generelle sociologiske 
teorier (uddybes nedenfor). Hvad angår den pædagogiske form svarer 2 studerende, at denne har været 
”meget god”; 6 at den har været ”god” og 1 at den har være ”mindre god”. Flere fremhæver en stor forskel 
mellem underviserne. 
 
Da dette ønske om mere ’hands on’ undervisning blev tydeligt ca. halvvejs inde i forløbet valgte jeg at 
justere nogle af sidste kursusgang, så der kom flere øvelser og seminarer, hvor de studerende fremlagde 
egne biografisk narrative analyser. Dette har der været meget positiv respons på.  
 
Hvad angår sværhedsgrad og relevans af kursuslitteraturen opfattes denne gennemgående som passende 
og relevant. Ligeledes opfattes antallet af kursusgange som passende. De studerendes rapportering af egen 
indsats er svingende: 5 har deltaget i alle kurser; 3 i over halvdelen og 1 i under halvdelen. 4 af disse har 
læst det hele eller omtrent halvdelen af kursuslitteraturen; 3 har læst under halvdelen og 2 har stort set 
ikke forberedt sig. Vedr. de studerendes egen indsats er det tankevækkende, at det kom frem i den 



afsluttende evaluering, at op med halvdelen ikke havde lavet det biografiske narrative interview, som der 
blev lagt op til i starten af kurset at alle skulle foretage som et led i øvelserne (enten individuelt eller 
sammen med en studiekammerat).  
 
Eksamensopgave: Både den skriftlige og den mundtlige evaluering er foretaget før eksamen.  
 
Hovedspørgsmål og fremtidige justeringer 
Der er ingen tvivl om, at der er et behov for at de konkrete metodiske og analytiske redskaber opprioriteres 
på kurset. Dette vil jeg foreslå gøres på to måder: 
 
For det første skal der foretages ændringer i indholdet i kurset, så der kommer en større tyngde på de 
metodiske og analytiske dele. Herunder også en tættere sammenhæng mellem de enkelte kurser samt 
mellem kurser og øvelser. 
For det andet skal øvelserne justeres. Selvom der grundlæggende er tilfredshed med øvelserne vil disse 
med fordel kunne integreres bedre i det samlede kursusforløb. Det mener jeg oplagt kan foregå ved, at der 
laves portfolio-eksamen, som tager udgangspunkt i en biografisk narrative analyse af det interview, som de 
studerende laver i starten af kurset. Dette vil både fremme motivationen til at foretage og arbejde med 
dette interviews og samtidig give de studerende et materiale, som der løbende kan arbejdes med.  
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