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Indledning 
I det følgende vil der være en beretning om forretningsudvalgets tilbagemeldinger samt en opgørelse af 

besvarelserne fra den elektroniske semesterevaluering. 

Forretningsudvalget (FU) 
Der er blevet afholdt to møder i storgrupperådet, som svarer til det organ, der på de øvrige semestre kaldes 

forretningsudvalg. Referater fra møderne fremgår af moodle. 
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Elektronisk semesterevaluering 

 

Grundkursus i sociologi 
Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 125 studerende. Heraf har 85 studerende besvaret alle 

spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 68%. I 2016 var svarprocenten på 22%. 

 
Læringsmål og anvendelse 

 

 42% af respondenterne er af den opfattelse, at der ved modulets start i høj grad blev informeret 
om modulets læringsmål, og 47% finder, at der i nogen grad blev informeret om disse. I 2016 var 
tallene hhv. 57% og 39% 

 97% af respondenterne vurderer, at de i høj grad eller i nogen grad føler sig rustet til at anvende 
fagets teorier og metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af 
respondenterne. 

Interesse for fagområde 

 
 

 59% af respondenterne angiver, at de ved modulets start har en meget stor eller stor interesse for 

fagområdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 72% af respondenterne. 

 84% angiver, at de ved modulets afslutning oplever meget stor eller stor interesse for fagområdet. I 

2016 gjorde det sig gældende for 75 % af respondenterne. 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
 

 98% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. 

 92% af respondenterne vurderer deres egen aktive deltage som meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 93% af respondenterne. 

 92% af respondenterne finder litteraturen meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 

gjorde det sig gældende for samtlige respondenter. 

 Samtlige respondenter vurderer interaktionen med underviser meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 93 af respondenterne.  

 85% af respondenterne finder læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 97% af respondenterne. 
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Fagligt udbytte af kurset 

 

 67% af respondenterne vurderer, at det faglige udbytte af kurset har været meget stort eller stort. I 

2016 gjorde det sig gældende for 71% af respondenterne. 

 
Forberedelse primærlitteraturen til kurset? 

 

 66% af respondenterne har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen til kurset. I 2016 

gjorde det sig gælden for 82% af respondenterne. 

 
Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 43% af respondenterne angiver at bruge under 2 timer til at forberede sig til den enkelte 
kursusgang, mens 41% angiver at bruge mellem 2-4 timer. I 2016 gjorde det sig gældende for 
henholdsvis 43% og 39%. 
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Grundkursus i politisk sociologi 
Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 124 studerende. Heraf har 17 studerende besvaret alle 

spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 13%. I 2016 var svarprocenten på 19%. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 90% af respondenterne finder, at der i høj grad eller i nogen grad blev informeret om 

læringsmålene for modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 

 90% af respondenterne vurderer, at de høj grad eller nogen grad føler sig rustet til at anvende 

fagets teorier og metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 88% af 

respondenterne. 

 

Interesse for fagområde 

 

 90% af respondenterne havde meget stor eller stor interesse for modulets fagområde ved 

semestrets start. I 2016 gjorde det sig gældende for 79% af respondenterne. 

 84% af respondenterne har her og nu meget stor eller stor interesse for modulets fagområde. I 

2016 gjorde det sig gældende for 83% af respondenterne. 
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Fagligt indhold, pædagogisk indhold, egen aktive deltagelse, læring ifm. Øvelser 

 

 89% af respondenterne finder, at det pædagogiske indhold har været meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 

 89% af respondenterne vurderer, at deres egen aktive deltagelse har været meget tilfredsstillende 

eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 

 89% af respondenterne finder, at den anvendte litteratur har været meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 96% af respondenterne. 

 94% af respondenterne vurderer, at interaktionen med underviser har været meget tilfredsstillende 

eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 

 79% af respondenterne finder, at læring ifm. øvelser har været meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 89% af respondenterne. 

 

Fagligt udbytte af modulet 

 

 69% af respondenterne angiver at have fået et meget stort (17%) eller stort fagligt udbytte af 

modulet, og 22% angiver at have fået et middel udbytte af modulet. I 2016 angav 63% af 

respondenterne at have fået et meget stort eller stort udbytte, mens 38% angav at have fået et 

middel udbytte. 
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Forberedelse af primærlitteratur 

 

 44% af respondenterne angiver at have læst hele primærlitteraturen, 33% har læst det meste og 

11% har slet ikke læst. I 2016 angav 17% at have læst det hele, 46% havde læst det meste og 8% 

havde slet ikke læst.  

 

Tidsforbrug til den enkelte kursusgang 

 

 35% af respondenterne har brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang, 29% har brugt under 2 timer og 

18% har forberedt sig mellem 4-6 timer. I 2016 angav 42% af respondenterne at have brugt mellem 

2-4 timer, 38% havde brugt under 2 timer og 21% brugte mellem 4-6 timer. 

 

Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori 
Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 124 studerende. Heraf har 36 besvaret alle spørgsmålene, 

hvilket giver en svarprocent på 29%. I 2016 var svarprocenter på 71%. 
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Læringsmål og anvendelse 

 

 92% af respondenterne angiver, at der ved modulets start i høj eller nogen grad blev informeret om 

målene for modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for 95% af respondenterne. 

 72% af respondenterne vurderer at føle sig rustet til anvende fagets teorier og metoder i 

projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 72% af respondenterne. 

 

Interesse for fagområde 

 

 27% af respondenterne havde ved semestrets start meget stor eller stor interesse for modulets 

fagområde, og 37% angiver at have haft nogen interesse. I 2016 angav 25% af respondenterne at 

have meget stor eller stor interesse for modulet ved semestrets start og 47% angav, at de havde 

nogen interesse. 

 34% af respondenterne angiver, at de her og nu her en meget stor eller stor interesse for modulets 

fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 42% af respondenterne. 

 

Fagligt indhold, pædagogisk indhold, egen aktive deltagelse og læring ifm. øvelser 

 

 79% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 88% af respondenterne. 

 74% finder egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig 

gældende for 67% af respondenterne. 
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 63% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 88% af respondenterne. 

 87% af respondenterne finder interaktionen med underviser meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 85% af respondenterne.  

 90% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. i 2016 gjorde det sig gældende for 87% af respondenterne. 

 

Fagligt udbytte 

 

 32% af respondenterne har fået et meget stort eller stort fagligt udbytte af modulet, og 50% 

angiver at have fået et middel udbytte. I 2016 angav 44% af respondenterne at have fået et meget 

stort eller stort fagligt udbytte af modulet og 47% angav at have fået et middel udbytte. 

 

Forberedelse af primærlitteratur 

 

 14% af respondenterne har læst det hele, 41% har læst det meste og 43% har foretaget en mindre 

grundig læsning. I 2016 angav 4% at have læst det hele, 38% havde læst det meste og 48% havde 

foretaget en mindre grundig læsning.  

 

Tidsforbrug til forberedelse pr. kursusgang  
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 53% af respondenterne har brugt under 2 timer pr. kursusgang, 28% har brugt mellem 2-4 timer og 

14% har brugt mellem 4-6 timer. I 2016 havde 54% af respondenterne brugt under 2 timer, 35% 

havde brugt mellem 2-4 og 8% havde brugt mellem 4-6 timer 

 

P3 - Projektarbejde 
Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 129 studerende. Heraf har 1 studerende besvaret alle 

spørgsmålene. I 2016 var svarprocenten på 28%. 

 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

 Respondenten angiver, at der i høj grad ved modulets start blev informeret om målene for 

modulet. I 2016 gjorde det sig gældende for 52% af respondenterne. 

 

Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, mulighed for at få hjælp, samarbejde i 

gruppen og arbejdsprocessen 

 

 Respondenten finder, at projektets faglige indhold har været tilfredsstillende. I 2016 angav 97% af 

respondenterne, at det faglige indhold var meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 
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 Respondenten vurderer, at interaktionen med vejleder har været meget tilfredsstillende. I 2016 

gjorde det sig gældende for 57% af respondenterne. 

 Respondenten finder, at muligheden for at få hjælp fra vejleder har været meget tilfredsstillende. I 

2016 gjorde det sig gældende for 57% af respondenterne. 

 

Gruppedannelse 

 
 Respondenten finder, at gruppedannelsen har været tilfredsstillende. I 2016 angav 68% af 

respondenterne, at gruppedannelsen har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 

 

Gruppesamarbejde 

 
 Respondenten angiver, at gruppesamarbejdet har været tilfredsstillende. I 2016 angav 91% af 

respondenterne, at gruppesamarbejdet har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 

 

Gruppens sociale samarbejde 

 
 Respondenten angiver, at gruppens sociale samarbejde har været tilfredsstillende. I 2016 angav 

86% af respondenterne, at gruppens sociale samarbejde har været meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende.  
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Fagligt udbytte af projektarbejdet 

 

 Respondenten finder det faglige udbytte af projektarbejdet middel. I 2016 angav 71% af 

respondenterne, at deres faglige udbytte af projektarbejdet har været meget stort eller stort. 

 

Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet 

 

 Respondenten har brugt mellem 10-15 timer pr. uge under projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig 

gældende for 6%, 20% af respondenterne angav at bruge over 25 timer ugentligt på 

projektarbejdet, 43% brugte mellem 20-25 timer og 29% brugte mellem 15-20 timer. 
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Semestret generelt 
Studiemæssige rammer 

 

 Respondenten er enig i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats. I 2016 gjorde det sig 

gældende for 57% af respondenterne.  

 Respondenten er enig i, at semestret generelt var fagligt udfordrende. I 2016 gjorde det sig 

gældende for 20% af respondenterne.  

 Respondenten er hverken enig eller uenig i, at semesteropstart med introduktionsseminar var 

værdifuldt for min start på studiet. I 2016 var 52% af respondenterne meget enige eller enige i, at 

introduktionsseminaret var værdifuldt. 

 Respondenten er hverken enig eller uenig i, at det faglige studiemiljø blandt de studerende 

påvirkede udbyttet af studiet positivt. I 2016 var 43% af respondenterne meget enige eller enige i, 

at studiemiljøet påvirkede positivt. 

 Respondenten er hverken enig eller uenig i, at årgangen studiesocialt fungerede godt. I 2016 var 

40% af respondenterne meget enige eller enige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt 

 Respondenten er enig i at føle sig velinformeret om semestrets aktiviteter fra semestrets start. I 

2016 var 55% af respondenterne meget enige eller enige i, at føle sig velinformerede om 

semestrets aktiviteter fra semestrets start. 
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 Respondenten er meget enig i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i løbet af semestret 

har været hensigtsmæssig. I 2016 var 65% af respondenterne meget enige eller enige i dette. 

 Respondenten er enig i, at studieaktiviteternes udstrækning var hensigtsmæssig. I 2016 var 66% af 

respondenterne meget enige (23%) eller enige i dette.  

 Respondenten er meget enig i, at de fysiske rammer om semestrets afvikling var tilfredsstillende. I 

2016 var 75% af respondenterne meget enige (26%) eller enige i dette 

 

Gns. antal timer brugt på semestret 

 

 Respondenten har gennemsnitligt brugt mellem 20-30 timer på semestret. I 2016 brugte 54% af 

respondenterne mellem 20-30 timer på semesteret, 29% brugte mellem 30-40 timer og 6% brugte 

over 40 timer. 

 

Studievejledning – decentral 
Har du søgt vejledning ved studievejlederne i Fibigerstræde 3? 

 

 Respondenten har ikke søgt vejledning ved studievejledningen. I 2016 havde 17% af 

respondenterne søgt vejledning. 

Semesterkoordinators anbefalinger 
Helt overordnet vil jeg indledningsvis hæfte mig ved, at 2. semester ikke længere skal afvikles i sin hidtidige 

form. Det indebærer mindst to dimensioner, der må tages i betragtning, når studienævnet behandler årets 

evaluering.  

For det første er der ved studiereformarbejdet inddraget erfaringer fra de seneste års afvikling af det 

hidtidige 2. semester både for så vidt udarbejdelsen af de nye, formelle rammer som ved den mere 

konkrete tilrettelæggelse af undervisningen for det nye 1. semester og det nye 2. semester. Konkret 

indebærer dette bl.a., at jeg som tidligere koordinator, og som nuværende såvel som kommende 

underviser på 1. og 2. semester, i dialog med tidligere og kommende modulansvarlige og undervisere har 

videreformidlet erfaringer fra såvel fællessemestret som fra vores afvikling gennem de seneste år af det 

tidligere 2. semester. 
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For det andet er det mit indtryk, at de studerende ved 2. semester dette forår også har været bevidste om, 

at dette var sidste gang, at vi afviklede semestret i den form. Det har næppe virket særligt motiverende i 

forhold til besvarelse. Lad mig i den forbindelse også nævne, at der var indkaldt til et afsluttende 

storgrupperådsmøde, hvor evaluering af semestret som helhed – og af studiemiljøet – var de to centrale 

dagsordenspunkter. Det var kun undertegnede der mødte op til dette møde, og derfor foreligger der kun 

referat fra to møder i rådet. Jeg har haft lejlighed til direkte at spørge enkelte studerende om årsagen til 

deres manglende prioritering af denne evaluering, og de har alle henvist til netop det faktum, at semestret 

ikke skal fortsætte i denne form fremover. Det er jo radikale og fundamentale ændringer der finder sted i 

konsekvens af nedlæggelsen af fællessemestret og den efterfølgende større omstrukturering af 

bacheloruddannelsen.  

Jeg vil indledningsvis endvidere hæfte mig ved, at uanset besvarelsesprocent, så er forskellen i resultaterne 

fra dette års besvarelser stort set i overensstemmelse med sidste års, når den statistiske usikkerhed tages i 

betragtning.   

Selvom der således ikke er grundlag for at indvinde erfaringer med henblik på en næste afvikling af dette 

semester, så skal enhver evaluering naturligvis tages seriøst, og her i det konkrete tilfælde må den give 

anledning til at søge efter erfaringer af mere generel karakter som kan anvendes i relation til det 

kommende års undervisningsaktiviteter. Her vil jeg fremhæve flg.: 

For kurset i sociologi peger evalueringen på behovet for at sikre en meget koordinering og strukturering af 

hjælpelærernes indsats. Hjælpelærere kan være særdeles hensigtsmæssige i forbindelse med øvelser, og 

ikke mindst på det nye 1. semester arbejdes netop med inddragelse af hjælpelærere i forbindelse med 

øvelser i flere kurser. Evalueringen fra dette forår peger dog på, at hjælpelærernes indsats skal forberedes 

grundigt og koordineres undervejs. Det foreslås at forelæserne er opmærksomme på deres rolle med 

supervision, når hjælpelærere inddrages, samt at hjælpelærernes arbejde ikke fuldtud kan substituere en 

fælles tilbagemelding til de studerende. 

For kurset i videnskabsteori og metode er der en del kritik af den ene lærebog (Bryman). Der arbejdes p.t. 

på at udvikle en ny lærebog i kvalitativ metode, og denne bog er bl.a. et resultat af tidligere studenterkritik 

af Bryman. Undertegnedes lærebog i videnskabsteori bliver omtalt positivt, men det betyder ikke, at der 

ikke er mulighed for forbedring. Semestrets vejledere blev opfordret til at drøfte sådanne 

forbedringsmuligheder med projektgrupperne. Resultaterne er tilbagemeldinger, der inddrages i 

forbindelse med udarbejdelse af en ny 2. udgave af bogen, som forventes at være klar til efteråret 2018. 

Der tilbagestår så et behov for at se på lærebogsmateriale f.s.v. kvantitativ metode. 

Jan Holm Ingemann, fhv. koordinator for 2. semester 

 

Studienævnets anbefalinger  
Semesterkoordinator berettede, at der ikke var foretaget de store ændringer på semestret, da det var 
sidste gang semestret blev afviklet efter den gamle studieordning. Dog var sociologikurset spredt ud over 
semestret som noget nyt, da den tidlige eksamen tidligere havde skygget for projektarbejdet. Denne form 
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havde været bedre ifølge undervisernes opfattelse. Der var bred enighed i studienævnet om, at semestret 
blev afviklet fornuftigt.  
 
 


