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

besvarelserne fra de elektroniske modul- og semesterevalueringer. 

 

Forretningsudvalget (FU) 
Der er blevet afholdt to evalueringsmøder med forretningsudvalget. Her foregår løbende mundtlig 

evaluering af kursusmodulerne. Referater fra disse møder kan ses på den digitale læringsplatform, som 

anvendes på studiet.  

Elektronisk semesterevaluering 
Forskningsdesign og kvalitative metoder 
Samlet status 

 

• Spørgeskemaet er blevet sendt til 108 studerende. Heraf har 43 studerende besvaret alle 
spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 40%. I 2015 var svarprocenten 35% svarende til at 42 
studerende, havde besvaret alle spørgsmål.  

Information om modulets mål 

 

• 96% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om læringsmålene for modulet. 
2015 gjorde det sig gældende for 92% af respondenterne. 

• 89% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og 
metoder i projektarbejdet. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
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Interesse for fagområde 

 

• 43% af respondenterne havde ved semestrets start meget stor (11%) eller stor interesse for 
modulets fagområde, og 55% angiver at have haft nogen interesse i modulets fagområde. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 56% af respondenterne angiver at de her og nu har en meget stor (11%) eller stor interesse i 
modulets fagområde. Der findes ikke direkte sammenlignelige data fra 2015. 
 

Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring 

 
• 82% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2015 var dette gældende for 67% af respondenterne.  
• 90% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 80% af respondenterne. 
• 86% af respondenterne finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 

Der findes ingen sammenlignelig data fra 2015. 
• 91% af respondenterne vurderer, at interaktion med underviser var meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelig data fra 2015 
• 58% af respondenterne finder læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2015 var 59% af respondenterne meget utilfredse eller utilfredse med læring i 
forbindelse med øvelser. 
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Fagligt udbytte af modulet 

 

• 88% af respondenterne finder, at deres udbytte af modulet har været middel eller stort (30%). I 
2015 gjorde det sig gældende for 74% af respondenterne.  
 

Forberedelse af primær litteratur 

 

• 61% af respondenterne har læst det meste eller hele (19%) primærlitteraturen, og 30% har 
foretaget en mindre grundig læsning. I 2015 gjorde det sig havde for 70% af respondenterne læst 
det hele eller det meste, og kun 15% havde foretaget en mindre grundig læsning. 
 

Tidsforbrug til forberedelse af den enkelte kursusgang 

 

• 44% af respondenterne angiver at bruge mellem 2-4 timer pr. kursusgang, mens 40% bruger under 
2 timer.  
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Politisk filosofi 
Samlet status 

 

• Spørgeskemaet er sendt til 108 studerende. Heraf har 66 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver 
en svarprocent på 61%. I 2015 var svarprocenten 35% svarende til at 42 studerende, havde 
besvaret alle spørgsmål.  
 
 

Information om modulets mål  

 

• 91% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. I 2015 
gjorde det sig gældende for 73% af respondenterne.  

• 59% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og 
metoder i projektarbejdet. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
 

Interesse for fagområde 

 
• 43% angiver, at de ved modulets start havde meget stor (24%) eller stor interesse for modulets 

fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
• 32% angiver, at de her og nu har meget stor (10%) eller stor (22%) interesse for modulets 

fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
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Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 

 

• 49% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende (4%) eller 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 32% af respondenterne. 

• 63% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende (9%) eller 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 52% af respondenterne.  

• 82% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende (22%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 57% af respondenterne finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende (9%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

• 76% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende (19%) 
eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 59% af respondenterne. 

 
Fagligt udbytte af kurset

 
• 60% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været middel eller stort (18%), og 35% 

finder at deres faglige udbytte har været lille eller meget lille. I 2015 vurderede 59% af 
respondenterne at deres faglige udbytte har været stort eller middel, og 39% angav at deres 
udbytte var lille eller meget lille.  
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Forberedelse af primærlitteratur

 

• 59% af respondenterne angiver at have læst det hele (16%) eller det meste primærlitteratur, og 
10% angiver at de slet ikke har læst. I 2015 angav 54% af respondenterne at have læst det hele eller 
meste, og 18% havde slet ikke læst. 
 

Tidsforbrug til forberedelse af den enkelte kursusgang 

 

• 51% af respondenterne har brugt under 2 timer pr. kursusgang, og 34% har brugt mellem 2-4 timer.  
 

Moderne politikbegreber og politikanalyser 
Der findes desværre ingen data om modulet, da ingen respondenter har udfyldt evalueringsskemaet.  

Modul 7.2: Semesterprojekt: moderne politikbegreber og politikanalyser 
 

Samlet status 

 

• Spørgeskemaet er sendt til 108 studerende, og heraf har 42 studerende besvaret alle spørgsmål, 
hvilket giver en svarprocent på 39%. Besvarelserne er hvor muligt sammenlignet med tilsvarende 
undervisnings- og semesterevaluering foretaget i foråret 2015, hvor 42 havde besvaret alle 
spørgsmålene, hvilket gav en svarprocent på 35%. 
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Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

• 91% af respondenterne angiver at de I høj eller nogen grad blev informeret om målene. 
 
Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, gruppesamarbejdet og 
arbejdsprocessen

 
• 93% af respondenterne vurderer, at det faglige indhold er meget tilfredsstillende (32%) eller 

tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 94% af respondenterne. 
• 89% af respondenterne vurderer, at interaktionen med vejleder har været meget tilfredsstillende 

eller tilfredsstillende. I 2015 var billedet det samme. 
• 75% af respondenterne vurderer, at muligheden for at få hjælp fra vejleder har været meget 

tilfredsstillende (34%) eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 91% af 
respondenterne.  
 

Gruppedannelse 

 

• 79% af respondenterne angiver, at gruppedannelsesprocessen er meget tilfredsstillende (9%) eller 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 74% af respondenterne.  
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Gruppesamarbejde 

 

• 68% af respondenterne angiver at det faglige samarbejde i gruppen har været meget 
tilfredsstillende (36%) eller tilfredsstillende. I 2015 angav 80% af respondenterne, at samarbejdet i 
gruppen har været meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende 

 
Gruppens sociale samarbejde 

 
• 82% af respondenterne vurderer at det sociale samarbejde i gruppen var meget tilfredsstillende 

eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelig data fra 2015. 
 

Fagligt udbytte af projektarbejdet

 

• 84% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte af projektarbejdet har været stort eller 
meget stort (12%). I 2015 gjorde det sig gældende for 79% af respondenterne.  
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Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejde 

 

• 53% af respondenterne har brugt over 25 timer pr. uge under projektarbejdet, mens 19% har brugt 
mellem 20-25 og 26% har brugt mellem 15-20 timer. I 2015 brugte 66% af respondenterne over 20 
timer pr. uge under projektarbejdet, og 26% brugte mellem 15-20 timer 

Semestret generelt 

Studiemæssige rammer 

 

• 82% af respondenterne er meget enig eller enige i, at semestret krævede en stor arbejdsindsats. I 
2015 gjorde det sig gældende for 53% af respondenterne.  

• 81% af respondenterne er meget enig eller enig i, at semestret generelt var fagligt udfordrende. I 
2015 gjorde det sig gældende for 69% af respondenterne. 

• 42% af respondenterne er meget enig eller enig i, at det faglige studiemiljø blandt de studerende 
påvirkede deres udbytte positivt. 21% af respondenterne var uenige eller meget uenig i dette. I 
2015 gjorde det sig gældende for 34% af respondenterne og blot 28% var meget enig eller enig i 
det. 
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• 35% af respondenterne er meget enig eller enig i, at studiesocialt fungerede årgangen godt, og 28% 
er meget uenig og uenig i dette. I 2015 gjorde det sig gældende for 39% af respondenterne og kun 
16% var enige eller meget enige i, at årgangen fungerede godt. 

• 55% af respondenterne er meget enig eller enige i at føle sig velinformeret om semestrets 
aktiviteter. I 2015 gjorde det sig gældende for 46% af respondenterne.  

• 41% af respondenterne er meget enig eller enig i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i 
løbet af semesteret var hensigtsmæssig. I 2015 gjorde det sig gældende for 35% af respondenterne. 

• 50% af respondenterne er meget enig eller enig i, at studieaktiviteternes udstrækning var 
hensigtsmæssig. I 2015 gjorde det sig gældende for 43% af respondenterne. 

• 59% af respondenterne er meget enig eller enig i, at de fysiske rammer om semestrets afvikling er 
tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 45% af respondenterne.  
 

Gennemsnitligt ugentligt tidsforbrug 

 

• 26% af respondenterne har brugt mellem 20-30 timer om ugen i løbet af semestret; 42% har brugt 
mellem 30-40 timer og 16% har brugt over 40 timer om ugen. I 2015 brugte 31% af respondenterne 
mellem 30-35 timer om ugen i løbet af semestret; 29% brugte 35-40 timer og andre 29% brugte 
mellem 20-30 timer. 
 

Vigtigste kompetencer erhvervet/styrket på semestret 
• Strukturelle og disciplinære færdigheder. 
• Jeg ved ikke om, der er tale om nye kompetencer, men den nye viden samt forståelse af visse fag og 

de begreb og redskaber tilknyttet dem, er selvfølgelig ganske vigtige. 
• Gennemgang er forskellige approaches 
• Projektskrivning, som et "8-16 arbejde". Har været en dejlig tilgang til semesteret. Men det har kun 

kunne prøves af, pga. den tid vi har fået til projektet 
• Udvidet samarbejdsevner, bred viden om politisk teori. 
• Gruppearbejde. Specialiseret viden inden for projektets genstandsfelt 
• Fordybelse i litteraturen/stoffet, for dernæst at lave fortolkninger og præge en eventuel opgave med 

netop min selvstændige fortolkning. fx i Politisk Filosofi 
• Større/bedre forståelser for forskellige tilgange til fagene. 
• God forståelse for policyprocesser og politisk kommunikation (hvilket vi burde have mere af). 
• Jeg er blevet bedre skriftlig. Yderligere har jeg fået fint udbytte af kurserne 
• Viden om den kvalitative metode - og særligt i forbindelse med projektarbejde.  

At læse hensigtsmæssigt til forelæsningerne (markere, og afregne nødvendige tidsforbrug til det).  
Viden om politisk kommunikation, hvor horisonten også blev udvidet i projektarbejdet. 
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• En grundlæggende viden i de forskellige moduler.  
Bredere kompetencer til at arbejde med under projektarbejdet. 

• Viden om politisk kommunikation, policy analyse, politisk filosofi  
Gruppearbejde herunder projektskrivning blev styrket  
Forståelsen af videnskabsteori og at kunne udføre kvalitative metoder 

• Bredere viden omkring det faglige og hvordan man anvender det 
• Læring inden for policy analyse 
• Evner til at foretage et samfundsvidenskabeligt studie, samt kompetencer inden for hvordan dette 

kan gøres som gruppe 
• Projektskrivning 
• Har kunnet bruge viden fra forelæsningerne og tidligere semester i projektet 
• Gruppearbejde 
• Refleksion er en gennemgående kompetence, som jeg har erhvervet mig. Refleksion af hvordan 

samfundet bør se ud og hvilke konsekvenser dette medfører (politisk filosofi), refleksion af moderne 
politikbegrebeber og hvordan vi laver effektiv lovgivning (Modul 7.2), samt refleksion af hvordan vi, 
ud fra den kvalitative metode, undersøger væsentlige aspekter af vores samfund 

• En bedre forståelse af modulets faglige indhold. 
• Evner i kvalitative metode og forskningsdesign 
• Gruppearbejde blev styrket meget dette semester.  

Man blev udfordret med hjemmearbejdet, individuelt. 
• Moderne politikbegreber og analyse - policy! 
• Viden inden for policy-analyse og politisk kommunikation.  

Grundlæggende viden om Politisk filsofi. 
• Processen omkring projek skrivning og det at arbejde på tværs af studiet 
• Evenen til selv at skrive projekt 
• Jeg er blevet meget klogere på, hvordan det metodiske i et projekt er vigtigt. Det har været svært 

tidligere, og er gået op for mig på dette semester, hvordan man skal bruge det for at skabe et godt 
fundament for en undersøgelse. 
Politisk filosofi åbnede mine øjne for, hvordan man kan tænke problemstillinger på en ny måde end 
jeg tidligere har været klar over. 

• Metodeovervejelserne og politologien. Filosofi har også været et godt supplement 
• Demokratiforståelse 
• At lave projekt og alt hvad der høre ind under især indenfor mixed methods 
• At arbejde selvstændigt med opgaver. 
• Lærte mere om at skrive selv 
• At strukturere og planlægge 

 



14 
 

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

 

• 24% af respondenterne angiver, at de har søgt vejledning ved studievejlederne. Der findes ingen 
sammenlignelige data fra 2015. 
 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 

• 90% af respondenterne angiver, at vejledningen levede op til deres forventninger, mens 10% 
angiver at den ikke gjorde. Der findes ingen sammenlignelige data 2015. 
 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
• Forvirring og generelt ikke styr på informationer og regler. 

 
Semesterkoordinators tilbagemelding 
Semesterevalueringen viser, at vi kan gøre det bedre i forhold til at informere om semestrets aktiviteter, og 
at den nuværende tidsmæssige placering af studieaktiviteterne kunne forbedres. Igen er der særligt kamp 
mellem projektskrivningen og forberedelse til eksamen i politisk filosofi. De studerende vil sikkert gerne 
have kurserne delt op i små bidder med eksamen lige efter. Jeg er dog skeptisk over ideen om fx at afholde 
politisk filosofi som et kompaktforløb. I Magisterbladet omtales en artikel af Hanne Leth Andersen og Laura 
Louise Sarauw (”Målstyring og fremdrift: Soppedidaktik og fremtidens vidensarbejder”, DPT), hvor der 
advares mod ’soppedidaktik’, hvor man lader de studerende gå lidt ud i vandet uden at der rigtig risikeres 
noget, så alle ’kommer sikkert igennem’ uden faktisk at lære at svømme selv. De peger her på tendensen 
overalt til at dele kurserne op i små hapser, som de studerende let kan sluge. Hellere så jeg, at de 
studerende i forbindelse med projektskrivningen skulle trække på politisk filosofi i argumentationen for den 
samfundsmæssige relevans af det problem, de tager afsæt i. Jeg har derudover nogle forslag nedenfor til en 
øget eksamensorientering af politisk filosofi. Noget sådan kunne hjælpe på den udfordring, at semestrets 
forskellige dele nok heller ikke er så velintegrerede, som de kunne være. Måske en løsning er at styre 
projektvalget lidt mere, så teorier fra særligt 7.1. kurset skal indgå. Hvis vi kunne integrere semestrets dele, 
kan vi informere de studerende om delenes sammenhænge, og vi kan fx tvinge de studerende til også at 
tænke kurserne 6. og 7.1 ind i 7.2. Dermed kunne læsningen i politisk filosofi og moderne politikbegreber 
blive noget der gik hånd i hånd med projektarbejdet. 
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Ønske: 

At der kan gives timer til lærermøder (også med vejlederne), så de forskellige dele kan integreres bedre og 
en klarere strategi for gruppedannelsen kan planlægges. 

5.2. 
Vi bør nok arbejde på at få tilknyttet faste undervisere til kurset.  

Tilbagemelding fra modulkoordinator:  

Kurset som helhed har desværre båret præg af at være dårligt tilrettelagt, hvilket skyldes, at den 
underviser, der oprindeligt skulle have koordineret kurset samt holdt størsteparten af forelæsningerne fik 
andet arbejde kort tid før semesterstarten. Det betød, at kursets struktur og indhold samt litteraturen 
desværre ikke var på plads til semesterstart og det var vanskeligt at rekvirere undervisere. Jeg trådte ind 
som koordinator på kurset kort tid før semesterstarten og forsøgte i samarbejde med Lene Dalsgaard at få 
sammensat kurset så godt som det var muligt så tæt på semesterstarten.  

Overordnet set var tanken, at der skulle holdes en intro-forelæsning, der trak trådene tilbage til 
metodeundervisningen på 2. semester og gav et generelt overblik over det at arbejde med kvalitative 
metoder (herunder fokus på videnskabsteori og kvalitetskriterier i kvalitativ metode). Derefter skulle der 
være et antal forelæsninger med fokus på de designs, der ofte anvendes, når man arbejder kvalitativt, 
hvorefter de resterende forelæsninger skulle handle mere om konkrete metoder (interview-, observations 
og dokumentmetoden) og afsluttes med introduktion til Nvivo, der er et databehandlingsprogram, der kan 
anvendes, når man arbejder med større mængder af kvalitativ empiri. Idéen var også, at der skulle ligge en 
afsluttende forelæsning, der samlede op på forelæsningsrækken og forberedte de studerende til eksamen, 
eksempelvis ved at gennemgå og lade de studerende arbejde med eksamensopgaver fra tidligere år. Det 
lykkedes dog ikke at finde en underviser, der ville påtage sig den afsluttende forelæsning, hvilket er 
ærgerligt, fordi det betød, at der var usikkerhed hos de studerende om, hvad eksamen egentlig gik ud på og 
hvad kravene og forventningerne var, hvilket også kommer til udtryk i evalueringen fra de studerende. Jeg 
vil anbefale, at det næste år bliver prioriteret at lave sådan en afsluttende forelæsning.  

Jeg mener, at kursets struktur (fra generel intro til designs og til konkrete metoder) har været 
hensigtsmæssig og sådan en struktur bør bevares fremover. Dog kunne de studerende have gavn af en 
forelæsning mere i videnskabsteori (som i år var en del af forelæsning 1), da det lader til at være vanskeligt 
for mange at koble videnskabsteoretiske overvejelser med konkrete metoder. Design-delen endte også 
med at fylde for lidt (to forelæsninger), fordi det var vanskeligt at rekvirere undervisere med ekspertise i de 
relevante designs. Dette bør forbedres til næste år. Især mangler der en kompetent underviser til delen om 
komparativ metode, som fik meget lidt plads i forelæsningerne i år (under en halv forelæsning). De sidste 
forelæsninger om konkrete metoder fungerede fornuftigt, men det er min vurdering, at der i nogle tilfælde 
har været et for stort overlap til metodeforelæsningerne på 2. semester (især om interview- og 
dokumentmetode). Dette er dog ikke noget, de studerende har bemærket i evalueringen. Jeg mener også, 
at observationsmetode godt kan bære en hel forelæsning (i år fik den kun en halv).  

Der har dog været vanskeligheder ved Nvivo-forelæsningerne, hvilket de studerende også har bemærket i 
evalueringen. Øvelseslærerne har påpeget det samme. Tilbagemeldingerne går især på, at underviseren 
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ikke udviste nok ekspertise til at undervise og guide i brugen af Nvivo og at det var uhensigtsmæssigt at 
gennemgangen af programmet foregik i plenum. Det havde fx været mere hensigtsmæssigt, hvis der var 
blevet udarbejdet en manual, de studerende selv kunne følge og at der havde været bedre mulighed for at 
de studerende så kunne stille spørgsmål om brugen af programmet fremfor en slavisk gennemgang i 
plenum. Det er også blevet påpeget, at de studerende der bruger MAC og ikke PC har udfordringer ved at 
bruge programmet. Samme problemstilling gjorde sig gældende året før. Jeg mener, at brugen af Nvivo er 
meget relevant, når man arbejder med kvalitative metoder og skal håndtere større mængder af empiri og 
derfor bør Nvivo være en del af kurset, men jeg vil gerne henstille til, at der til næste år gennemtænkes 
mere, hvad ved Nvivo de studerende bør lære og at der sikres en bedre undervisningsform, hvor 
gennemgange i plenum fylder mindre end de studerendes eget arbejde med lære programmet at kende.   

Fordi det var vanskeligt at rekvirere undervisere, endte kurset med at have et stort antal forelæsere og der 
var få gennemgående figurer. Dette har betydet, at sammenhængen i kurset ikke har været god nok og de 
forskellige forelæsere har ikke haft nok føling med, hvad der er blevet undervist i på andre 
forelæsningsgange. Jeg anbefaler, at der næste år bør være en mere gennemgående forelæser (evt. den 
der også skal koordinere kurset), som eksempelvis kan afholde den første og sidste forelæsning (som 
minimum) samt være ansvarlig for eksamensopgaven.   

I evalueringen har flere studerende givet udtryk for, at der var mangel på øvelsesopgaver, hvilket jeg er 
enig i. Tanken var, at der skulle have været øvelser i forlængelse af stort set alle forelæsninger, men der 
endte med at være én øvelse i casedesign og øvelser i Nvivo grundet problemerne med at rekvirere 
undervisere. Jeg anbefaler, at der næste år tænkes øvelser ind i forlængelse af hver forelæsning, særligt de 
forelæsninger der handler om konkrete metoder og at man samtidig skeler til de øvelser, der allerede nu er 
på 2. semester (øvelse i at arbejde med dokumenter og lave interviews).  

I år var første år der var tildelt ressourcer til studentermedhjælpere, der kunne assistere under øvelserne. 
Der blev ansat i alt fire. Antallet var passende, men der henstilles til, at forelæsere er i bedre tid med at 
forberede øvelseslærerne på, hvilken rolle de er tiltænkt under øvelserne og hvilket stof de skal have styr 
på. Jeg anbefaler, at brugen af øvelseslærere fastholdes, da øvelser kræver mere end blot underviserens 
tilstedeværelse.  

Endelig vi jeg nævne, at den grundbog der blev brugt på kurset ikke  har været helt hensigtsmæssig. Det er 
altid vanskeligt at finde en grundbog, der passer lige præcis til det, der undervises og valget faldt på denne, 
da den var blevet brugt de foregående to år. Den er dog skrevet i en mere psykologisk og humanistisk 
kontekst og derfor er der store dele af bogen, som ikke er relevant for samfundsvidenskabelige studerende. 
En del af kapitlerne kan sagtens anvendes, men jeg vil anbefale, at den kommende koordinator overvejer, 
om en anden grundbog er bedre eller alternativt laver et kompendium med relevante tekster i stedet.  

Afslutningsvist vil jeg nævne, at det er mit indtryk, at dette kursus i nogle år har lidt under skiftende 
undervisere og mangelfuld tilrettelæggelse og det har status af at være et mindre godt kursus. Kvalitativ 
metode er helt essentiel for PAS- og samfundsfundsfagsstuderende og derfor vil jeg afslutningsvist henstille 
til, at der findes en underviser, som har lysten til at gen- og nytænke dette kursus og være en del af det i en 
årrække og sørge for, at det får et bedre image hos de studerende og at læringen forbedres. 

Tilbagemelding fra underviser: 
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Med hensyn til ønsket om, at der i forbindelse med forelæsningerne i forvejen skal være orienteret om, hvad 
der skal downloades etc., kan der henvises til, at dette var/er oplyst i moodle.  

” Forberedelse 

Alle bedes medbringe computer (alternativt slå jer sammen to og to om en enkelt computer). På 
forhånd bedes I installere Nvivo. Programmet, installationsvejledning og licenskode kan findes her: 

http://www.software.aau.dk/nvivo/download-nvivo/ 

I workshoppen vil der bliver anvendt materiale der kan hentes på: 

http://www.guidetilnvivo.hansreitzel.dk/ 

Filer til download 
Her kan du downloade alle filerne brugt til eksemplerne i bogen Guide til Nvivo i én .zip-fil. 
   
DOWNLOAD FILER til NVivo 9 (9.33 Mb) 
  
Vejledning: 
  
1) Højreklik (Mac brugere ctrl-klik) på "download filer" herover og vælg "Gem destination som..." og 
gem filen på din computer. 
  
2) Find filen i på din computer, højreklik og vælg "Udpak alle". 
  
3) Filerne er nu klar til brug for øvelser med Nvivo. God fornøjelse.” (Moodle) 

 

I forhold til kommentarer om NVIVO og MAC. Kan det oplyses, at der på Moodle ligesom i forelæsningen 
er blevet orienteret om at NVIVO fungere bedst med PC, og at NVIVO på MAC ikke fungere optimalt (se 
nedenfor): 

”Der er både en version til Windows og Mac. Hvis I bruger Windows, skal I huske at tjekke, om I skal 
installere 32- eller 64-bit versionen. Det er en god ide at installere programmet i god tid inden dagen, hvis 
der skulle opstå problemer. 

Det er en fordel at bruge Windows, der er funktioner i Nvivo der ikke understøttes/fungere på MAC. 
Erfaringer er at hurtighed og stabilitet endvidere lider på Mac.” (Moodle) 

I forhold til strukturen kan det oplyses, at det er første gang af, at undervisningen er blevet afholdt med tre 
lektioner, dels første lektion en forelæsning, der skulle introducere til Nvivo’s funktioner samt anden og tredje 
lektion, der blev afviklet som workshops. 

Med hensyn til introduktionslektionen er min egen bedømmelse efterfølgende, at den var for overordnet, den bør 
fremover fokusere på, hvordan Nvivo kan understøtte forskellige analyse- og kodningsstrategier.  

Med hensyn til de to workshops, var der udarbejdet to sæt Powerpoints med øvelser, som de studerende skulle 
følge, for at komme igennem de forskellige funktioner i Nvivo. Powerpointene var udarbejdet for Windows. 
Endvidere var der ansat hjælpelærer til at assistere under de to workshops. Hvis strukturen skal opretholdes (hvad 

http://www.software.aau.dk/nvivo/download-nvivo/
http://www.guidetilnvivo.hansreitzel.dk/~/media/Hans%20Reitzel/Samfundsvidenskab/NVIVO/Guide_til_NVivo_9.ashx
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jeg vil anbefale), bør der udarbejdes et øvelsessæt til MAC. Der bør fremover være 2 hjælpelærer, en til Windows 
og en til MAC. 

6 

Fra kursus til eksamen 
Forløbet var i store træk normalt men i år suppleret med øvelser i Moodles Workshopmodul assisteret af 
tre hjælpelærere. Igen var der stor tilfredshed med litteraturen til kurset, og der er en overvægt af 
studerende, der er tilfredse med kurset, og den måde de har været igennem det. Jeg arbejder med 
’structured allignment’, hvor eksamen og kurset gerne skal hænge godt sammen. Politisk filosofi er derfor 
et kursus, hvor der er fokus på de studerendes individuelle skriftlighed, da eksamen er en individuel skriftlig 
prøve.  

• Ved kursusstart udleverede jeg den generelle feedback, som det forrige hold havde modtaget efter 

eksamen. Nogen var positive over for dette, men andre har måske været overraskede over, at 

sprogfærdigheder og formuleringsevne kan trække ned. Projektmodellen på AAU kan godt beskytte 

nogen fra at blive konfronteret med kritik af deres sprogfærdigheder. Derfor kan kurset i politisk filosofi 

godt virke ekstra hårdt for nogen. 

• Øvelsesgangene er eksamensforberedende. Desværre blev de vist ikke udnyttet af alle studerende. 

Mange der deltog i øvelserne valgte igen at skrive i grupper frem for at øve sig i at skrive alene. 

Frustrationer over undervisningen 
Det ærgrer mig selvfølgelig, at der er studerende, der havde større interesse i politisk filosofi før kurset end 
efter! Jeg har flere gange opfordret de studerende til at henvende sig, hvis de var interesseret i at høre om 
supplerende litteratur, og måske har interesse i politisk filosofi noget at gøre med at få stoffet præsenteret 
på en mere levende end en faglig måde? Kurset er som nævnt også meget rettet mod den skriftlige 
eksamen, og selvom jeg forsøger meget med dialogisk undervisning, summeøvelser, digitale afstemninger 
mv, og selvom de studerende stort set alle møder op til forelæsningerne, så er det svært rigtigt at få en 
dialogisk undervisning, der kan stimulere alle på den måde de hver i sær ønsker. Det er mit håb at de 
særligt interesserede har opsøgt hjælpelærernes workshops og diskuteret med dem. Jeg har forsøgt at føre 
dialoger med de studerende, at lægge op til at de kunne stille spørgsmål etc.  

De svar man får på spørgsmål inden for politisk filosofi er måske af en lidt anderledes natur end i andre fag. 
De interessante spørgsmål er normalt omstridte og det kan være væsentligt at gøre de studerende bevidste 
om at klassikerne er levende fordi man kan blive ved med at tolke dem.  

Jeg husker godt et meget konkret spørgsmål om Burkes historiske rolle, som jeg ikke kunne svare på i 
situationen, og det kan måske godt fylde meget for nogen studerende, hvis de hører en forelæser sige, at 
man ikke kan svare på det.  

Vi arbejder jo med hele idehistorien fra Platon og frem, men derudover er det jo også min opgave at 
forsøge at holde min forberedelsestid inden for den relativt korte tid, der er sat af til det. Det betyder også 
at jeg ikke kan bruge flere dage på at gøre min slides helt perfekte.  
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Hver forelæsning er et forsøg på at formidle noget kompliceret stof, men det der formidles er også 
spørgsmål, som gerne skal blive de studerende spørgsmål. Da de 108 studerende er meget forskellige kan 
det være meget vanskeligt i et auditorium at tage afsæt i lige præcis deres individuelle udgangspunkt. Det 
at skulle stille kritisk spørgsmål til vante forestillinger om retfærdigheden i samfundets arbejdsdeling, 
rationalerne bag udbredte kontraktforestillinger, eller bag gængse friheds- og lighedsforståelser etc. kan 
være en stor mundfuld for mange. Nogen trives fint med at sådan noget diskuteres mens andre kan opleve 
det som alt for flyvsk. Nogen skal gerne være irriteret over kurset for at vi er på rette spor. Kurset må gerne 
være som en sten i skoen. Der skal bare skabes rammer for, at de studerende ikke står alene med deres 
frustration og uden trædesten og hjælp til at få hold på kompliceret stof. 

Øvelser og anvendelsesorientering 
Der efterspørges større anvendelsesorientering i undervisningen og måske flere konkrete anvisninger på 
mulig anvendelse af politisk filosofi, så det kan blive et redskab til projektarbejdet. Ideen var, at vi i år 
kunne tilbyde øvelser med hjælpelærere, hvor anvendelse kunne komme mere i fokus mens 
forelæsningerne skulle understøtte at alle fik et vist grundniveau i forståelse af teoretikerne og en 
fornemmelse for normative spørgsmål og deres relevans for samfundsforståelse og samfundsanalyse. De 
øvelseselementer der lå i forbindelse med forelæsningerne har været orienteret mod den skriftlige 
eksamen igen med henblik på at sikre en fælles forståelse af, hvad der forventes og hvilke faldgruber der 
kunne være. Det er muligt at forenkle gennemgangen af filosofferne og sætte mere tid af på 
anvendelsesorientering. Det er dog en balance, da man skal have en vis forståelse før man kan anvende det 
forståede.  

Eksamensfrustrationer 
Det er min fornemmelse, at der er stor forskel på, hvor meget de studerende engagerer sig i faget. Jeg har 
indtryk af, at rigtigt mange møder op uden at forberede sig (læsning, diskussion med andre). Forelæsningen 
bruges så til at få en basisforståelse, så man kan læse op når man har fået eksamensspørgsmålene. For at 
udfordre den ’kontrakt’, forsøger jeg at stille eksamensspørgsmål, som kræver, at man tager selvstændigt 
stilling til, hvilke dele af grundbogen og den øvrige litteratur man vil anvende i opgaven. Jeg er bevidst om, 
at det presser nogen og fører til frustrationer. Jeg er også bevidst om, at nogen synes, de ikke har tid til at 
forberede sig, fordi de skriver projekt samtidig, men de skal trods alt også senere i livet kunne håndtere at 
have forskellige sideløbende deadlines. Eksamensopgaven udleveret den 7. juni og semesterevalueringen 
afsluttet den 20. juni. Noget af kritikken af kurset går på eksamensspørgsmålene og på, at de studerende 
ikke føler sig klædt på til at anvende politisk filosofi i eksamensdagene. De studerende skal selvfølgelig også 
lære selv at klæde sig på, når nu alt tøjet er lagt frem – endda med valgmuligheder. 40% af de studerende, 
der har svart angiver selv, at de ikke har læst det, der som minimum blev forventet. Kun 16 % læste det 
hele.  

Der var kritik af eksamensopgaven og af, at jeg ikke under spørgetimen ville give klarere anvisninger på 
Moodle af, hvordan opgaven skulle tolkes. Idet kritikken opstod under eksamen skrev jeg en forklaring til 
de studerende på Lenes Dalsgaards opfordring, som jeg forstod på Lenes kontakt med de studerende, var 
opklarende.  

Jeg tror nogen af udfordringerne fra i år kan afhjælpes ved at skrive en note til de studerende om kurset 
omhandlende den pædagogiske opbygning, forventning til dem, hvad de kan forvente vedrørende 
eksamen, og hvad reglerne er for spørgetimen. 
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Eksamen viser at rigtigt mange har opnået de grundlæggende færdigheder og forståelse for, hvad 
spørgsmålene inden for politisk filosofi går ud på. Den viser dog også, at der er en lille gruppe, der ikke har 
opfanget basale akademiske færdigheder i de to år de har gået på universitetet. Til reeksamen fik vi fx en 
opgave helt uden referencer. På semestret har vi set et par eksempler på grov plagiering.  

Samarbejdet med FU har været rigtigt godt, men kritikken i evalueringerne (kedelige forelæsninger, 
kedelige slides, ustruktureret undervisning) afspejler igen i år ikke det langt mere positive billede FU 
møderne har givet. Det aktive udvalg var ret stort i år, men de angav også, at de ikke rigtigt modtog inputs 
fra de studerende inden møderne. 

Fremadrettet 
1. Udarbejde note om kursets pædagogiske tilrettelæggelse og begrænsninger. 

2. Mere fokus på anvendelse, med fx 30 minutter sat af hertil til hver forelæsning. 

3. Indlæggelse af skriveøvelser i forelæsningerne for at bryde rytmen i forelæsningerne uden at det kun er 
en håndfuld studerende, der deltager i dialog. 

4. Der skal ikke ligge en forelæsning med nyt stof lige inden eksamen. Hellere skulle der sættes tid af til at 
læse kurset op inden eksamen. 

Jeg ville gerne have mere tid til: 

1. Løbende evaluering og tilpasning 

2. Udarbejdelse af læsespørgsmål, fokuspunkter inden forelæsningerne 

3. Udarbejde multiple choice spørgsmål, for at få fornemmelse af de studerendes forståelsesniveau og 
angive hvad det er for en type præcision vi forventer af dem.  

 

7.1 

Evaluering 
Lena Kjeldsen satte tid af til at evaluere på sidste forelæsningsgang, men de studerende havde på det 
tidspunkt ikke modtaget linket og det blev derfor afblæst. Vi bør nok være varsomme med at lade eksterne 
stå for evalueringen. 

Eksamen 
De studerende bestod kurset ved at svare på øvelser i grupper. Igen har de studerende delt opgaven op 
selvom de blev gjort opmærksomme på, at dette var eksamenssnyd. Der var enkelte studerende og 
grupper, der havde svært ved at ramme niveauet. En enkelt studerende valgte at springe fra studiet i 
forbindelse med reeksamen på 7.2. og inden denne havde bestået 7.1. Alle andre kom igennem. Som 
underviser er det problematisk, hvis der ikke sættes timer af til reeksamen. Jeg har hørt fra grupper, at de 
var rigtigt glade for at få skriftlig feedback fra os, og at det var en stor hjælp til at afkode universitetets 
forventninger. Line oplyser, at vi ved at registrere i digitaleksamen lettere kan give de studerende besked 
på, om de er bestået eller ej. 



21 
 

Temakredse 
Vi burde nok lægge op til at det var obligatorisk at deltage i et statusseminar, da det er for let for de 
studerende blot at undlade at melde sig til. De studerende i FU udtrykte, at de gerne ville styres og hjælpes 
lidt mere (som på 1. semester) da ideen om en temakreds ellers forblev lidt uklar for dem. Da 
studiekredsene har været lidt sløjt besøgte i årevis, var det nok en ide at prøve med en mere styret form. 

 

7.2 

Gruppedannelsen 
Vi kan blive bedre til at forbinde forelæsningerne i 7.1. med projektarbejdet ved at bede de studerende om 
i forbindelse med gruppedannelsen at markere, hvilke forelæsninger, deres projekt knytter an til (som på 1. 
semester). Jeg har talt med studerende, der ikke var klar over at 7.1. forelæsningerne havde noget med 7.2. 
projektet at gøre. Der var igen stor tilfredshed med den forelæsning Johannes holdt om gruppedannelsen. 
Jeg så gerne at de studerende kunne få feedback fra fagunderviserne fra kurset i 7.1. i forbindelse med 
gruppedannelsen. 

 

Studienævnets anbefalinger 
Forskningsdesign og kvalitativ metode 
Studienævnsformanden bemærker, at modulet i kvalitative metoder har voldt problemer, da koordinator 
rejste fra instituttet 1,5 måned før start. Det kommer ikke til at gentage sig til næste år, hvor erfaren 
koordinator er tilbage fra barsel.  

Moderne politikbegreber 
Studienævnsformanden bemærker endvidere, at det er beklageligt, at modulet i moderne politikbegreber 
og politikanalyser ikke blev evalueret. 

Politisk filosofi  
Der er rejst kritik af eksamen i politisk filosofi. Næste semester afprøves en ny eksamensform i form af en 
48-timers prøve. Det indebærer ikke, at der skal reduceres i pensum, men ændringen fra ugeeksamen til en 
48-timers prøve har naturligvis indflydelse på formuleringen af eksamensspørgsmålet. Det har tidligere 
været kritiseret, at ugeeksamenerne har givet mulighed for at læse pensum op de to første dage og 
efterfølgende bestå eksamen med god karakter. Den ændrede eksamensform vanskeliggør dette, og er 
således også et middel til at øge studieintensiteten. 

En studenterrepræsentant fremhæver eksamen som en god mulighed for at lære og opfordrer til, at man 
øger sidekravene til en ugeeksamen i stedet for at ændre eksamensformen. Studienævnsformanden 
bemærker hertil, at det altid er en prioritering mellem brug af ressourcer på undervisning eller på kontrol.  

Koordinator bemærker, at der er kritiske kommentarer til undervisningen i Politisk filosofi, som dog kun 
fremgår af de skriftlige evalueringer og ikke kommer til udtryk på FU-møderne. Underviser arbejder 
kontinuerligt med at forbedre sin undervisning og følger løbende op via div. elektroniske værktøjer.  
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Studienævnsformanden bemærker, at de studerende typisk er tilbageholdende med at komme med kritik 
på FU-møderne, hvor underviserne er præsenteret.  

Koordinator bemærker ligeledes, at der efterspørges flere øvelser, men at det kniber med fremmødet, når 
der rent faktisk tilbydes øvelser. 

Modulerne 7.1. og 7.2 
Der skal skabes en større sammenhæng mellem modul 7.1 og 7.2. Studienævnsformanden vil overveje, 
hvorvidt der skal være krav om aktiv deltagelse i delementer under modul 7.1. Det vil dog også være et 
punkt, man vil se på ifm. efterårets revision af studieordningen for bacheloruddannelsen. 
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