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Uddannelsesevaluering forår 2018 

Samfundsfag som centralt fag 
 
 
 

Status 

 
 
 

Evalueringen er gennemført af tre studerende ud af 6 mulige, hvilket giver en svarprocent på 50. 
 
 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 

 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
 Nej. Kun hvis vi skulle have lært noget om at undervise, men det hører tilsyneladende ikke med til 

uddannelsen. 
 Mere metode, særligt kvantitativt. Mulighed for at specialisere sig på kandidaten, enten med linjer 

som KU eller valgfag som AU, vil være en fordel. 
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2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? 

 

 

2a) Manglede der elementer i uddannelsen, eller er der elementer der med fordel kunne 
betones noget mere? 

 Det pædagogiske og didaktiske kunne der meget vel være mere fokus på. 
 Man kunne godt have lavet et halvt års praktik for samfundsfagsstuderende også. 
 Statistik og metode på højere niveau 

 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener med fordel kunne nedtones? 
 Ja. i stedet for, at vi skal skrive projekt på hvert eneste semester både på hovedfag og sidefag. Der 

er endda to semestre, hvor vi kan skrive to projekter, men vi lærer overhovedet ikke at undervise. 

Meget mystisk! 
 på 7. semester var modulet "velfærdssamfund i forandring" en ren rodebutik. Der var ingen 

sammenhæng mellem forelæsningerne, og ekstremt mange gentagelser, da der var ny underviser 
hver gang, som tilsyneladende ingen ide havde om hvad der var blevet forelæst om tidligere i 
modulet. 

Sammenhæng og udvikling i uddannelsen og mellem semestrene 

 

3a) Er der områder, hvor du mener, at sammenhængen og udviklingen har været mangelfuld? 
 Der har været semestre, hvor vi blev sat i administrative grupper, hvor jeg ofte var den eneste, der 

var der (især i samfundsøkonomi). Da det er frivilligt, om man overhovedet gider dukke op til 
undervisningen eller at deltage i gruppearbejde, så har det fungeret MEGET dårligt. Man burde 
måske lave grupper efter, hvem der tager det seriøst. 

 Der var mange gentagelser. Særligt på 7 semester føltes det som om niveauet faldt markant, så de 
"nye" kunne komme med. 
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3b) I bekræftende fald, hvordan kunne sammenhængen og udviklingen forbedres? 
 Det ville for mig at se være fint med registrering af de studerendes fremmøde. Ellers kunne man 

lave grupperne efter fremmøde og ikke administrativt. 
 Mindre hensyn til nye. Det må antages, at hvis de vælger en uddannelse udenfor det de læste før, 

er de villige til at yde en ekstra indsats. Det er ikke fair et der konsekvent tages udgangspunkt i 

laveste fællesnævner 
 

4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din kandidatuddannelse opfylder nedennævnte 
kompetencemål (jf. studieordningen)? 

 

Viden 
Videregående viden baseret på højeste internationale niveau inden for visse af 
samfundsfags hovedområder (International politik og valgfag model A) Videregående 

viden baseret på højeste internationale niveau inden for politisk kommunikation og 
deltagelse Viden om og forståelse for pædagogiske og didaktiske problemstillinger i 

relation til samfundsfag som gymnasiefag. 
 
Færdigheder 

Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre en dybtgående 
undersøgelse af samfundsmæssige problemer og forholde sig kritisk til det anvendte 

teoretiske og metodiske grundlag Færdighed i at anvende samfundsvidenskabelige 
teorier og metoder på en systematisk måde Færdighed i at formidle en 
samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og velstruktureret måde i skriftlig og 

mundtlig form. 
 

Kompetencer 
Evne til på kvalificeret vis at løse udrednings-, analyse-, kommunikationsog 
undervisningsopgaver inden for samfundsfags områder i offentlige og private 

virksomheder og organisationer Evne til at deltage i fortløbende kommunikations-, 
udviklings- og projektarbejde i sammenhæng med interne og eksterne aktører Evne til 

at samarbejde med andre faggrupper og indgå i projektorganiserede læringsmiljøer 
Analytiske og videnskabelige kompetencer, der kvalificerer til videre uddannelse, 
herunder Phd.-uddannelse. 

  

 

4a) Er der områder, hvor du finder, at uddannelsen ikke opfylder kompetencemålene? 
 I høj grad denne: Viden om og forståelse for pædagogiske og didaktiske problemstillinger i relation 

til samfundsfag som gymnasiefag 

 Igen, mere metode 
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5) Hvordan vurderer du, at din studiebelastning har været? 

 

5a) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for høj på visse områder, hvilke 
områder vil du så pege på? 

 Der har været pressede perioder rent læsemæssigt. Der har været alt for lidt vejledning, da der 
ikke tages hensyn til personlige forhold. 

5b) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for lav på visse områder, hvilke 
områder vil du så pege på? 

 Der var ganske enkelt meget begrænset pensum. 

6) Har du supplerende bemærkninger vedrørende din kandidatuddannelse? 
 Det er meningsløst at gymnasielærere skal læse så lang tid uden at lære at undervise! 

 

Semesterkoordinators kommentarer 
Det er gennemgående for de samfundsfagsstuderende, at de ønsker mere undervisning i at undervise. 
Og en enkelt ønsker også mere kvantitativ metode.  

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager semesterkoordinators kommentarer til efterretning. Studieledelsen har iværksat 
arbejde omkring udformning af ny studieordning for uddannelsen, som skal træde i kraft i september 
2020. Ovennævnte ønsker ift. træning i at undervise samt undervisning i kvantitative metode vil blive 

drøftet i forbindelse med studieordningsarbejdet.  


