
1 

 

 

Evaluering af:  Det specialeforberedende forløb, E18  26. feb. 2019 

 

Koordinator: Lars Skov Henriksen 

 

Antal studerende på kurset: 59 Antal besvarelser: 41 Svarprocent: 70 

 

Alle deltagende bestod kurset (bestås ved 80 % fremmøde og aflevering af skriftligt materiale til 

deadlines). 

 

 

Overordnet vurdering 

 

Overordnet er 37 % meget tilfredse og 51 % er tilfredse. 4 studerende er mindre tilfredse og 1 er 

utilfreds. Kommentarerne er overordnet meget positive, fx 

- På mange måder har det specialeforberedende kursus været fantastisk: undervisningen 

har været spændende og relevant, klyngearbejdet har givet en masse feedback og 

sparing. Generelt set, en rigtig god oplevelse. 

- På den ene side MEGET hektisk opstart - på den anden side, godt at blive tvunget til at få 

skrevet. 

- Overall kan jeg virkeligt godt se ideen i det og det er fint med det 'kærlige spark', så vi 

kommer i gang. 

Det mere kritiske bemærkninger relaterer sig til det komprimerede forløb, for kort tid og at 

forløbet burde komme tidligere i studiet. Der er også en praktisk kritisk kommentar om, at der er 

for mange dage, hvor der er for få undervisningstimer. De kan med fordel slås sammen. Det 

giver for meget spildtid til transport mv. Det vil vi prøve at se på. 

 

Undervisningsformen vurderes som ”meget tilfredsstillende” af 26 %, mens 67 % mener 

”tilfredsstillende”. Kommentarerne går på  

- Det har været fint at der både har været forelæsning og klynger. Klyngerne er klart det 

jeg selv har fået mest ud af. 

- Undervisningen var rigtig fin 
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- Skemalægningerne i lavede på vores vegne (8-16 udarbejd dét og dét osv) fungerede 

rigtigt godt som en støtte ift. hvor meget arbejde der skulle lægges hvor i forløbet. 

- Lange men gode dage. 

Kritiske kommentarer går på at eksemplerne i undervisningen kan komme for langt væk fra den 

enkelte studerende eget projekt (manglende relevans). En anden skriver at der går for meget tid 

med at forholde sig til andres arbejde.  

 

Vekselvirkningen mellem undervisning, klyngevejledning og eget arbejde vurderes af 29 % som 

”meget tilfredsstillende”, mens 48 % siger ”tilfredsstillende”. Knap 25 % er mindre tilfredse, 

hvilket er en stigning fra sidste år. De kritiske kommentarer går overordnet på, at der er for lidt 

tid til eget arbejde, fordi der er for mange mødetimer og for stor læsebyrde af andres arbejde. 

- Jeg synes der har været for lidt tid til at man kunne nå at fordybe sig i det emne man 

skulle skrive om. 

- Nogle dage presset med eget arbejde - mere tid til forberedelse 

- Programmet er dog tidsmæssigt alt for sammenpresset ift. at det er et litteratur review, vi 

skal lave. Afhængig af felt kan der jo være rigtig meget at læse. 

- Ifbm klyngevejledning har er det begrænset hvad jeg har fået ud af det, da det er svært at 

give og få feedback fra nogle som ikke skriver indenfor det samme felt som en selv. Og 

svært at give/få feedback når man ikke selv er skarp på hvad ens speciale vil undersøge 

- Ville ønske, at der havde været mere tid til eget arbejde. Det har været svært at finde tid 

til at få lavet nogle sider, der skal afleveret; møde op til timerne; OG samtidigt få læst 

alle de tekster/artikler/specialer/Ph.D'er osv mens man også lige forsøger at finde et 

samarbejde. 

- Nogle af klyngerne tog for meget tid, ift. hvad man fik ud af det - Kunne have fået mere 

ud af at arbejde selv derhjemme. Opdelte klynger fra 8 til 2x4 fungerede rigtigt godt. 

- Der er for lidt eget arbejde, i forhold til I også forlanger at vi skal skrive 5-10 sider til 

klyngevejledningen. Jeg synes bestemt ikke der har været tid til faktisk at læse sig ind på 

sit felt, da jeg har følt mig presset til også at skulle skrive en masse. 

- Det er en fin balance mellem klyngevejledning, undervisning og eget arbejde, men jeg 

ville personligt foretrække, hvis fællesaktiviteterne blev mere samlet, så der blev flere 

uafbrudte læse-/skrivedage 
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- Vekselvirkningen medførte variation, hvilket er rart, men klyngevejledningen var dog 

langt mere brugbart her og nu end undervisningen. 

Vi må prøve at se, om vi kan organisere forløbet næste gang sådan at mere undervisning 

komprimeres med henblik på at frigøre mere tid til eget arbejde. Det synes at være en udbredt 

holdning. Det er også oplagt at mindre klynger med mindre læsebyrde ville fungere bedre, men 

det vil koste mere vejledningstid. 

 

Undervisningsinput 

De to undervisningsgange med udgangspunkt i hhv. Layder og Swedbergs tekster vurderes af 7 

% som ”meget tilfredsstillende” og 71 % ”tilfredse”. Ca. 20 % er mindre tilfredse. De primære 

reservationer går på at teksterne er relevante og givende, men burde have været præsenteret 

tidligere på studiet: 

- Teksterne er meget relevante og giver gode pejlemærker i forhold til at strikke sin opgave 

sammen. 

- Jeg synes, at vi burde have haft undervisningsgangene tidligere end slut 9. semester 

- Det har været ok - men noget der måske egentlig skulle ha været en del tidligere end på 

specialet. 

- Ikke det helt nye (Swedberg teksten var del af pensum på Organisationssociologi, og alle 

der tidligere har arbejdet med adaptiv teori kender til Layder), men begge super gode, 

læsevenlige og inspirerende tekster og tankegange. 

- Meget relevante, men det er svært at finde tid til at læse pensum, når man i forvejen har 

så meget projektlæsning og skrivning om ørene. 

- Vil være mere relevant på et tidligere semester. 

 

 

Bibliotekskurset var valgfrit i år, fordi det nu er faset ind på 6. sem. 

 

Undervisningen om skriveprocesser mangler af en eller anden grund den overordnede 

tilfredshedsstatistik. Jeg kan ikke skaffe den pt. pga. sygemelding på sekretariatet. Af 

kommentarerne fremgår det dog, at tilfredsheden overordnet er høj: 

- God dag med mange gode øvelser 
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- Igen er det noget undervisning, jeg tænker ville have været relevant at have haft tidligere 

på studiet 

- Det er dejligt at vide at der ikke er en bestemt måde at gøre det på, men at man skal finde 

ud af hvad der fungerer for en. 

- Det er en god måde at komme i gang på - men det kan virke stressende hvis man ikke på 

forhånd har fastlagt emner eller i situationer hvor man venter på eksterne ressourcer 

- hvis der henvises til undervisningen med Ninna, var det det bedste på hele kurset 

- Jeg synes forelæsningen med Ninna var rigtig god. Denne forelæsning kunne med fordel 

inddrages allerede på første del af bacheloruddannelsen. Der kom mange gode idéer 

frem som ville være nyttige til projektskrivning igennem alle årene. 

 

De konstruktive kommentarer går på, at man gerne ville have dette input tidligere på studiet. En 

anden foreslår at skrive-kurset kunne laves som ”opt-in” senere i specialeskrivningen. Enkelte 

vurderer også at der afsættes i overkanten med timer til det (givet tidspresset): 

- Meget lang forelæsning, på et tidspunkt hvor tid (pba. projektskrivning) lidt var en 

mangelvare 

- Men jeg synes, at vi skulle have haft det før på studiet end først nu. 

- Ville også være rigtig godt at få det på et tidligere semester - muligvis bare en kortere 

introduktion og skriveøvelser - allerede på bacheloren. 

- Fantastisk inspirerende af Ninna, men 5 timer. nej. 

 

Klyngevejledning 

 

Klyngeseminarerne vurderes af 76 % som ”meget tilfredsstillende”, hvilket er en stigning fra 

sidste år. 17 % siger ”tilfredsstillende”, mens 2 studerende er mindre tilfredse og 1 er utilfreds. 

Generelt er der konsensus om, at klyngerne har været givende og det mest udbytterige ved 

forløbet. De positive kommentarer lyder fx 

- Det er klyngevejlederne der har givet det største skub i skriveprocessen og overvejelser 

omkring problemformulering. Alle på klyngen har været meget engageret og interesseret 

i at give hinanden konstruktiv feedback. I alt en rigtig god måde at gøre det på. 

- Det har klart været det bedste ved det her kursus. Det har gjort man er blevet meget mere 

afklaret, og hjulpet en frem hvis man var gået i stå. 
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- På tværs af klyngerne er det min oplevelse af klyngeseminarerne var noget af det bedste, 

og det som bør beholdes, hvis ændring fra 5-10 ECTS i de kommende år gør, at noget 

skal skæres væk. Mindre en 4 gange ville være ærgerligt at mødes i gruppen, da det har 

så stor værdi, idet det holder en som studerende til ilden, hvad angår skrivning og 

sparringen. 

- Synes virkeligt ideen er god og potentialet er stort! Spændende at høre fra de andre 

medstuderende og bruge hinanden til sparring. 

- fedt, intenst, men virkelig giver meget. 

- Jeg synes man kunne have mere af klynge vejledningen og spare på forelæsningerne 

- Det har fungeret rigtigt godt. God feedback fra de andre studerende og vejleder. 

- Det var helt klart her at jeg fik et stort udbytte. 

 

Men ikke alle er helt så positive. Der er kritiske kommentarer, der går på lidt forskellige ting: 

- Synes disse i høj grad fungerede som en stopklods i processen, fordi der blev givet meget 

kritik, hvorefter man bliver sendt hjem og så var det ligesom bare op til en selv at sætte 

kritikken sammen til konstruktiv kritik. Flere studerende gav i den forbindelse udtryk for, 

at de efter klyngerne var opgivende og ikke havde lyst til at forsætte med specialet, da de 

til klyngerne havde fået en oplevelse af, at deres speciale aldrig ville kunne blive godt 

nok. 

- føler nogle gange, jeg har spildt min tid, i forhold til, at jeg selv kun 'får noget ud af det' i 

den tid, jeg og min opponentgruppe er på. Ellers sidder man mest bare og lytter 

- Hvis man ved, hvad man skal skrive om, og har et godt kendskab til området/emnet, så 

kan man få utroligt meget ud af klyngerne! Men nogle grupper, der ikke var så langt i 

processen, har fundet det svært at skulle komme så hurtigt i gang, da der netop ikke var 

tid til at læse sig ind på emnet og arbejde ud fra det i klyngerne. 

- De har været meget brugbare - dog er min oplevelse at formen har været forskellig fra 

klynge til klynge - en løsere form, hvor man får feedback på hvad man ønsker synes at 

virke bedst. 

- Meget svingende. Nogle var meget givende, mens andre var lange og ikke rigtigt bidrog 

med noget, i forhold til den indsats der blev lagt tidsmæssigt 

Eftersom kritikken udtrykkes af meget få studerende (4-5 stk.) er det nok mest udtryk for 

personlig frustration.  
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85 % vurderer også at seminarerne var relevante som specialeforberedelse. 68 % vurderer også at 

antallet var passende, mens 27 % gerne ville have flere. 

 

Kvaliteten af seminarerne vurderes af 85 % som passende til kandidatuddannelsen. Der er dog 6 

studerende, der mener at niveauet er for lavt. Men der er ikke rigtig kommentarer, der indikerer 

hvad det skulle gå på.  

 

Alt i alt får klyngevejledningselementet altså en meget god evaluering og mange positive 

kommentarer, og flere nævner at de gerne vil have mere af det. 

 

De kritiske kommentarer går overordnet på at det kan være svært at tvinges til at skulle skrive, 

når man ikke er helt sikker på, hvad man vil skrive om. Der savnes også mere tid til at skrive. 

Nogle nævner også at der forlanges at man skal skrive mange sider (10 sider!) i forhold til hvor 

langt (eller rettere kort) man er i processen. 

 

Der er helt generelt meget rosende kommentarer til klyngevejlederne. Hele 95 % mener, at den 

klyngeansvarlige ”i høj grad” var generelt engageret og fagligt givende. Kun 2 studerende mener 

i nogen og mindre grad. Der bliver uddelt mange roser til navngivne vejledere – fx ”sindssyg 

dygtig” ”fantastisk god” ”stor applaus” etc. - ingen nævnt ingen glemt. 

 

Engagement og indsats vurderes også meget godt. Egen indsats er 61 % meget tilfredse med og 

34 % tilfredse. Medstuderendes indsats vurderes som meget tilfredsstillende af 59 %, og 39 % 

siger tilfredsstillende. Jeg mener også det er vores indtryk fra vejledningen, at de studerende 

generelt har arbejdet godt og seriøst. 

 

 

Koordination, forslag til forbedringer mv. 

 

Koordination og arbejdsproces i forløbet evalueres generelt også godt: 39 % siger ”meget 

tilfreds”, 44 % ”tilfreds”, mens 4 studerende er ”mindre tilfredse” og 3 studerende ”ikke 
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tilfredse”. Kommentarerne går igen på, at forløbet har været for ”komprimeret”, at der savnes 

mere tid til selvstændigt arbejde og at skrive.   

 

Disse kommentarer går igen i forslag til forbedringer, der kan samles i disse overskrifter: 

- Mindre klynger 

- Cut ned på de sider der skal afleveres. Det stresser mere end godt er, og kan føles som 

spild af tid når man ikke ved hvad man skal skrive om. 

- Det er svært at sige, hvordan det skal forberedes. Jeg tænker dog, at man kan se på 

Ninnas undervisning og forelæsning, hvori hun havde en masse øvelser, ligesom Lars, 

der hjalp os som studerende i gang med at tænke og skrive om ens speciale.  

- Mere tid til eget arbejde. Det bliver MEGET komprimeret og derfor svært at få udnyttet 

det optimalt. 

- Mere individuelt arbejde, eller at kravet om hvor mange sider der skal afleveres bliver 

mindre. 

- Hold plenums mere samlet og flere uafbrudte skrive dage.  

- Drop "teori"-plenum 

- Det ville være en fordel at man skrev i samme boldgade/emne/metode/tilgang, som andre 

i klyngen 

- Forventningsafstemning af hvad studiet forventer/Skarphed omkring målet med dette 

forløb 

- kurset ligger for sent, hvis det skal fortsætte på samme måde 

- Vurderinger af forelæsningernes længder - flere kan lægges sammen/samme dag. 

- Mindre undervisning, det ville frigive mere tid til at lave et rigtig godt produkt undervejs 

i klyngevejledningen. Jeg var i hvert fald helt utroligt presset. 

 

 

Lars Skov Henriksen 


