
Evaluering af Rummets Sociologi E2018 

Evalueringen bærer præg af at kun 4 studerende ud af 10 mulige, har besvaret evalueringen. Der er 

ikke så mange kommentarer og procentsatserne er ret ubrugelige, når de er beregnet på så spinkelt 

grundlag.  

Der er generel  tilfredshed med forløbet, der beskrives som meget interessant og relevant, de kritiske 

kommentarer handler om manglende information om skiftet af eksamensform fra ugeopgave til 

portefolio selvom resten af indholdet på forløbet var uændret.  

3 af de fire, der har besvaret, fik afleveret eksamensopgaven. Alle har deltaget i samtlige forelæsninger  

75% har læst mere end halvdelen af den litteratur, der har været opgivet på emnespecialiseringen mens 

25% har læst omtrent halvdelen. 3 oplever at der har været et passende antal forelæsninger mens 1 

oplever at der har været for få.  

Kommentarer: Rummet bliver nogen gange forklaret på en abstrakt og svært forståelig måde. 

50% har fået meget mere viden om sociologiske teorier men 50% oplever at have fået noget mere  viden 

om sociologiske teorier.  

Kommentarer: En oplever at mangle uddybninger og 2 er meget positive i forhold til indholdet. 

Forelæsningen om marxisme, den om globalisering og byvandringen fremhæves som særlig 

interessante. 

75% vurderer at have et ret tilfredsstillende udbytte mens 25% synes at have et meget tilfredsstillende 

udbytte. 75% vurderer udbyttet til at være meget relevant for uddannelsen som sociolog mens resten 

vurderer at det er relevant for uddannelsen som sociolog. 

 

75% synes at undervisernes pædagogiske form var god eller meget god. 100% deltog i alle seminarer.  

Udbyttet heraf vurderes af 75% som mindre tilfredsstillende og af 25% som meget tilfredsstillende. 

Det kritiseress at formålet med seminarerne var svært at få øje på ligesom de studerende mener at der 

var for meget oplæsning på seminarerne som medstuderende afholder. Der er alligevel ros til 

studenteroplægs-modellen og ingen ønsker dem afskaffet.  

 



Kursuslitteraturen vurderes som meget relevant af 75% og som relevant af 25%. En enkelt bemærker 

at litteraturen var svær og en anden ønsker sig mere empiri på forelæsningerne.  

 

 

Sværhedsgraden vurderes som tilpas af 50% som passende og af 50% som for svær.  

 

75% vurderer at der har været en passende mængde kursuslitteratur på kurset. 25% vurderer 

eksamensformen som mindre tilfredsstillende, mens 75% vurderer den som tilfredsstillende.  

Sværhedsgraden af eksamensopgaven vurderes som tilpas.  

Kommentarer: 

Der er en generel oplevelse af at underviserne var usikre på porte folio-modellen og derfor var der mere 

forvirring end der burde ha været – (og det har de studerende ret i) 

Koordinationen af forløbet vurderes i nogen grad som tilfredsstillende af 75% og af 25% (1 person) som 

i høj grad tilfredsstillende.75% vurderer at de i nogen grad har kunne gøre brug af tidligere semestre, 

mens 25% vurderer dette til at være i høj grad. 25% mener at forløbet i høj grad har indfriet 

læringsmålet bag modulet, mens 50% vurderer dette til at være i nogen grad og endelig 25% i mindre 

grad. Engagement vurderes lidt bedre, når det gælder vurderingen af medstuderende ift. eget 

engagement, men begge dele vurderes på et fint niveau. 

Rummets Sociologi er fra foråret 2019 forandret væsentligt med hensyn til indhold og eksamensformen 

er også blevet bedre forberedt, så de kritiske kommentarer fra 2018 er imødekommet i det nu-kørende 

forløb. 
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