
1 
 

Semester- og kursusevaluering,  
Politik & Administration og Samfundsfag, 
7. semester, efterår 2016  

Indhold 
Indhold ............................................................................................................................................................... 1 

Indledning .......................................................................................................................................................... 4 

Forretningsudvalget (FU) ................................................................................................................................... 4 

FU-møde 29. september 2016 ....................................................................................................................... 4 

FU-møde 31. oktober 2016 ........................................................................................................................... 5 

FU-møde 09. januar 2017 .............................................................................................................................. 7 

Elektronisk semesterevaluering ........................................................................................................................ 9 

Modul 1: Velfærdssamfund i forandring ....................................................................................................... 9 

Samlet status ............................................................................................................................................. 9 

Læringsmål og anvendelse ........................................................................................................................ 9 

Interesse for fagområde ............................................................................................................................ 9 

Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring .............................................................................. 10 

Fagligt udbytte af modulet ...................................................................................................................... 10 

Forberedelse af primær litteratur ........................................................................................................... 11 

Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse ................................................... 11 

Modul 2: Styring og organisering af velfærdssamfund ............................................................................... 12 

Samlet status ........................................................................................................................................... 12 

Læringsmål og anvendelse ...................................................................................................................... 12 

Interesse for fagområde .......................................................................................................................... 12 

Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring ..................................................................... 13 

Fagligt udbytte af kurset .......................................................................................................................... 13 

Forberedelse af primærlitteratur ............................................................................................................ 13 

Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse ................................................... 14 

Modul 3: Politisk kommunikation ............................................................................................................... 15 

Samlet status ........................................................................................................................................... 15 

Læringsmål og anvendelse ...................................................................................................................... 15 



2 
 

Interesse for fagområde .......................................................................................................................... 15 

Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring ..................................................................... 16 

Fagligt udbytte af kurset .......................................................................................................................... 16 

Forberedelse af primærlitteratur ............................................................................................................ 16 

Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse ................................................... 17 

Modul 4 - Semesterprojekt.......................................................................................................................... 18 

Samlet status ........................................................................................................................................... 18 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? ......................................................... 18 

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

samarbejde i gruppen og arbejdsprocessen ........................................................................................... 19 

Fagligt udbytte af projektarbejdet .......................................................................................................... 19 

Ugentligt tidsforbrug under projektarbejdet .......................................................................................... 20 

Semestret generelt ...................................................................................................................................... 20 

Studiemæssige rammer ........................................................................................................................... 20 

Gns. antal timer brugt på semestret ....................................................................................................... 21 

Vigtigste kompetencer erhvervet/styrket på semestret ......................................................................... 21 

Studievejledning – decentral ....................................................................................................................... 22 

Har du søgt vejledning ved studievejlederne i Fibigerstræde 3? ............................................................ 22 

Levede vejledningen op til dine forventninger? ...................................................................................... 22 

Semesterkoordinators anbefalinger ............................................................................................................ 23 

Øvelser ..................................................................................................................................................... 23 

Forventningsafklaring ved semesterstart ................................................................................................ 23 

Eksamen ................................................................................................................................................... 23 

Studienævnets anbefalinger............................................................................................................................ 23 

 

 

 

  

 

 

 



3 
 

 

 

  



4 
 

Indledning 
I det følgende vil der være en opgørelse af besvarelserne fra den elektroniske evaluering. Dette efterår er 

hvert modul blevet evalueret elektronisk på modulets sidste kursusgang, hvor link til evaluering har ligget 

på moodle siden kursusstart. Underviser skulle så sætte tid af til, at de studerende kunne tilgå evalueringen 

på sidste kursusgang. Dette er dog sket i større eller mindre omfang, hvilket afspejles i antal besvarelser af 

den enkelte kursusevaluering. Der vil således være kurser, hvor svarprocenten er meget lav og omvendt. 

Der er udover den elektroniske evaluering løbende foretaget en mundtlig evaluering af semestrets moduler 

på møder i Forretningsudvalget. Referater fra disse møder fremgår af e-læringsplatformen moodle, som 

bruges på Aalborg Universitet, ligesom de er medtaget i nærværende dokument. Normal praksis er, at 

evalueringerne sammenholdes med resultaterne fra den tilsvarende evaluering gennemført i efteråret 

2015. Det er dog ikke muligt denne gang, da vi i efteråret 2015 eksperimenterede med en anden form for 

evalueringsskemaer.  

 

Forretningsudvalget (FU) 

Der er afholdt tre møder med forretningsudvalget: den 29.09.2016, den 31.10.2016 og den 9.01.2017 

FU-møde 29. september 2016 

For referat: Alexander Vesselbo (Ditte Shamshiri-Petersen)  

Teambuilding:  

Rold Skov Adventure; Folkene bag det stod godt for det. Der var ikke behov for en forelæser som sådan. 

Det var en god oplevelse. Ikke alle kom til det, men der kom omkring 40. De sidefagsstuderende var ikke 

med, og det blev diskuteret, om man kan man gøre noget i fremtiden for at integrere dem. Der kunne være 

en form for opsamling til sidst på sådan en dag for de studerende, så de holder fast i de nye sociale 

relationer de har fået. De studerende kunne selv forsøge at arrangere sociale begivenheder, gerne en uge 

efter så alle kan forsøge at være med. Der kunne holdes fest i eksempelvis i POLIS (Det Sociale Rum). 

Teambuilding har været med til at skabe fundament til gruppedannelsesdagen.  

 

Gruppedannelse:  

Der var i første runde for kort tid til at komme rundt og gå i dybden med diverse personer/grupper. De 

lokaler grupperne sidder i kunne måske omfordeles bedre, således at alle ikke sidder i et rum. muligheden 

for administrative øvelsesgrupper blev diskuteret. Sådanne grupper kunne danne udgangspunkt for 

gruppedannelsen. Fordel: Folk får et bedre netværk på studiet. Ulemper: Der var til gruppedeltagelsen en 

overvældende interesse for modul 2. en årsag kan være, at de studerende gerne vil have noget mere 

konkret med arbejdsmarkedet, fx samarbejde med en kommune. Det blev diskuteret, at der kunne ligge en 
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social begivenhed i forlængelse af gruppedannelse (kunne være en fortsættelse af teambuilding dagen). At 

få alle op på tavlen, og høre til hvad folk har tænkt, og ’tvinge’ folk til at tænke sig om, var en god ting.  

 

Modul 1:  

Der blev peget på en synlig rød tråd igennem modulerne. Der findes en tværfaglighed, og man kan finde 

faktorer af alle moduler i hinanden. Det har både været positivt og negativt at have en masse forskellige 

undervisere. På den positive side: Specialiseret viden. På den negative: Gentagelser af det faglige stof og 

manglende kontinuitet. Sidstnævnte vurderes ikke at være det store problem idet mange af de ’gamle’ 

studerende allerede kender underviserne. Dog er det vigtigt, at for store overlap med indholdet på tidligere 

semestre – ikke mindst gentagelser i pensum – undgås. Studenterinddragelsen kunne være bedre i 

undervisningen. Der lægges ikke meget op til inddragelse, og hvis der gør, svarer forelæserne hurtigt på det 

selv. Det kan også være de studerende der skal tage bolden op, og selv forsøge at følge mere aktivt med. I 

FU blev det diskuteret, at flere forelæsere bør overveje at give et bedre overblik til studerende om hvad der 

er specifikt vigtigt i litteraturen. De kunne med fordel lægge øvelsesopgaverne ud på Moodle sammen med 

litteraturen. På den måde kunne de studerende forberede sig på øvelserne og læse mere fokuseret. 

Forelæserne bør i øvrigt overveje at blive i lokalet og gerne cirkulere mellem grupperne når der er 

øvelsesopgaver, så de studerende kan få feedback imens de sidder og laver opgaverne.  

 

Eksamen:  

Øvelselsopgaverne kunne minde mere om hvordan eksamen er struktureret. De kunne fylde mere 

(øvelserne), fordi de ruster os til eksamen. Der kunne muligvis være en uoverensstemmelse imellem 

formalia (side antal) og eksamens spørgsmålet. 

 

FU-møde 31. oktober 2016 

Dagsorden: 

1. Valg af referent 

Casper Ravn 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

Er godkendt over mail. 

3. Modul 2 

Evaluering: 

Det overordnede emnefelt er håndgribeligt. 
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Det er svært at adskille modul 2 fra de to andre moduler. Men det kan siges at være en konsekvens af et 

ønske om en større sammenhæng imellem modulerne. 

Der er kritik af at de tre eksamenerne ikke ligger i forlængelse af hinanden, fordi kurserne ligger meget op 

af hinanden. En anden idé til afvikling af eksamenerne kunne være, at slå de tre moduler sammen og lave 

én samlet eksamen af en uges varighed med flere sider til rådighed og mulighed for at komme mere i 

dybden (med eksempelvis en case). 

Det kunne være en ide at lægge op til mere refleksion over de forskellige tilgange og teorier, at der lægges 

mere op til at de studerende skal have mulighed for at være mere reflekterende over eksempelvis kritik. 

Måske er strukturen er i undervisningen ikke god nok til at lægge op til at de studerende kan deltage aktivt i 

undervisningen. Eventuelt er undervisningslokaler en af grundene til det. (Lokaler til øvelser) 

Der er problemer med at inddrage de studerende. 

Der er et tradeoff iblandt underviserne og hvad de fokuserer på, eksempelvis om der er fokus på at de 

studerende selv skal tænke i løbet af undervisningen (Eksempelvis Johannes) og mere teoritungt. 

Hvis man lægger slides op efter forelæsningen, så kræver det at undervisningsformen er designet således at 

der lægges op til mere diskussion og refleksion end at det er refererende. 

Overvej eventuelt at skære ned i slides, og tving jer selv til at tale mere uden slides. 

Der kan overvejes at lægge mere op til at de studerende kan gøre brug af deres projektgrupper, som 

læsegrupper. 

Forelæsere har været gode til at signalere hvilke tekster der er vigtige til øvelser. 

4. Modul 3 

Evaluering: 

Der var nogle tunge begreber i eksamensspørgsmålene, det var svært at kun bruge 5 sider på det. 

Johannes har været god til at adressere de studerendes kritik, og at han har været god til at blande teori og 

cases. 

Det var en god ide at Johannes valgte at evaluere lige efter en forelæsning, hvor han lagde op til både at 

evaluere kvalitativt og kvantitativt. 

Eksamensspørgsmålet var meget bredt og åbent, hvilket ikke nødvendigvis er en kritik. 

Der var både kritik og ros til Knud Aarups forelæsning, det var både i forhold til at han snakkede om meget 

af det samme, men samtidig var det en god forelæsning ifølge visse personer. 

5. Evt. 

 

Modul 1 eksamen: 

Lave karakterer generelt. 
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Der er en undren over hvorfor gennemsnittet er lavere end normalt. 

Går ud fra at der er forskellige censorer, hvilket kan have haft en effekt. 

Eksamen generelt: 

Der er et ønske om at lægge en specifik dato hvor alle studerende får karakterer, fremfor som det er nu, 

hvor de studerende får karakterer løbende. 

Simon har været god til at give studerende feedback på hvad man skal gøre for at få specifikke karakterer. 

Han har også været god til at give individuel feedback der hvor det er nødvendigt, såsom når det er på 

grænsen til plagiat. 

Så der er et ønske om bedre feedback på opgaver. 

Næste møde d. 9-1-17, 11-12 

 

FU-møde 09. januar 2017 
For referat: Mathilde Hougaard Madsen (Ditte Shamshiri-Petersen)  

1. Projektforløbet  

 

Samlet set for projektarbejdet:  

a. Formularen i forhold til digital eksamen er misvisende – overgang til det digitale. Indleveringen af 

projektet er lidt træg, bøvlet, i forhold til både at aflevere elektronisk og i papir. Mangler konsistens. De 

store projekter på Pol Adm afleveres også i papirform af hensyn til dem der skal læse og vurdere det.  

 

b. Selve optakten og gruppedannelse har været fint. Lidt tidspres, men ellers positivt. - På tidligere 

semestre har der allerede på forhånd været meget lukkede grupper – ikke tilfældet på det her semester, 

alle har været åbne over for gruppedannelsen. - Måske have et seminarlokale mere til gruppedannelsen, 

således at der er mere ”plads”, hvis der er mange studerende på ét emne.  

 

c. Projektperioden har været positiv, fordi der har været mulighed for praktiske projekter, og at man kan se 

hvad de ting der læres kan bruges på arbejdsmarkedet.  

 

d. Vejledning:  

a. Eksterne vejledere – et logistisk ”problem” at vejlederne måske først kan sidst på eftermiddagen, skaber 

en manglende tilgængelighed.  

b. Ikke optimalt, at antallet af timerne til vejledermøder ikke nødvendigvis bliver overholdt.  
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c. Tildeling af vejledere er svært at få til at gå op grundet antal af timer de forskellige vejledere skal have 

osv.  

e. Byde udefrakommende aktører mere ind til at lave projektsamarbejder. Fx gøre brug af aftagerpanelet.  

 

Samlet set for semestret:  

a. Presset i forhold til tiden, mange forelæsninger– komprimeret.  

b. Ellers er semestret forløbet positivt.  

c. Der har ikke været sociale begivenheder udover – de studerende selv skal arrangere noget i løbet af 

semestret.  

 

Eventuelt:  

a. Fra Universitets side lave en oversigt over læsesale rundt omkring i byen for de nye studerende.  
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Elektronisk semesterevaluering 

 

Modul 1: Velfærdssamfund i forandring 
 

Samlet status 

 
 

 Spørgeskemaet var tilgængeligt for 71 studerende, heraf er der 33 som har besvaret alle 
spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 46%. I 2015 var der en svarprocent på 70%. 
 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 86% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om læringsmålene for modulet. 

Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 83% 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 

 

 70% af respondenterne havde ved semestrets start meget stor (29%) eller stor interesse for 
modulets fagområde, og 26% angiver at have haft nogen interesse i modulets fagområde. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 70% af respondenterne angiver at de her og nu har en meget stor (29%) eller stor interesse i 
modulets fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
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Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring 

 
 82% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende (12%) eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015.  

 88% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende (18%) eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 70% af respondenterne finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende (6%) eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 91% af respondenterne vurderer, at interaktion med underviser var meget tilfredsstillende (24%) 

eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 79% af respondenterne finder læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende (18%) eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 

Fagligt udbytte af modulet 

 

 39% af respondenterne finder, at deres udbytte af modulet har været meget stort eller stort (33%). 
I 2015 angav 65% af respondenterne at det faglige udbytte var højt.  
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Forberedelse af primær litteratur 

 

 67% af respondenterne har læst det meste eller hele (6%) primærlitteraturen, og 27% har foretaget 
en mindre grundig læsning. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
 

Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse  

 

 30% af respondenterne angiver at bruge mellem 4-6 timer pr. kursusgang, mens 33% bruger 
mellem 2-4 timer.  
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Modul 2: Styring og organisering af velfærdssamfund 
 

Samlet status 

 

 Spørgeskemaet var tilgængeligt for 69 studerende, heraf er der 20 som besvaret alle spørgsmålene, 
hvilket giver en svarprocent på 28%. I 2015 var der en svarprocent på 64%. 
 

Læringsmål og anvendelse  

 

 76% af respondenterne føler sig i høj (24%) eller nogen grad informeret om målene for modulet. 
Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 86% af respondenterne føler sig i høj (19%) eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og 
metoder i projektarbejdet. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
 

Interesse for fagområde 

 
 40% angiver, at de ved modulets start havde meget stor (15%) eller stor interesse for modulets 

fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 65% angiver, at de her og nu har meget stor (25%) eller stor interesse for modulets fagområde. Der 
findes ingen sammenlignelig data fra 2015. 
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Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 

 

 70% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende (10%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 85% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende (15%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 75% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende (10%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelig data fra 2015. 

 80% af respondenterne finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende (20%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 75% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende (25%) 
eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 

Fagligt udbytte af kurset 

 
 60% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været meget stort eller stort (55%), og 

30% finder at deres faglige udbytte har været middel. I 2015 vurderede 72% af respondenterne at 
deres faglige udbytte har været meget højt eller højt.  
 

Forberedelse af primærlitteratur
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 60% af respondenterne angiver at have læst det hele (15%) eller det meste primærlitteratur. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
 

Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 

 

 45% af respondenterne har brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang, og 50% har brugt mellem 4-6 
timer. I 2015 angav 12,5% af respondenterne at have brugt under mellem 4-6 timer, og 53% havde 
brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang.  
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Modul 3: Politisk kommunikation 

Samlet status 

 

• Spørgeskemaet var tilgængeligt for 84 studerende, heraf er der 48 studerende som har besvaret alle 

spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 57%. I 2015 var der en svarprocent på 56%. 

 

Læringsmål og anvendelse  

 

 94% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 87% 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

 
 39% angiver, at de ved modulets start havde meget stor (10%) eller stor interesse for modulets 

fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 69% angiver, at de her og nu har meget stor (14%) eller stor interesse for modulets fagområde. Der 
findes ingen sammenlignelig data fra 2015. 
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Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 

 

 96% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende (35%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 86% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende (4%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 86% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende (10%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelig data fra 2015. 

 96% af respondenterne finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende (47%) eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 79% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende (22%) 
eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 

Fagligt udbytte af kurset 

 
 49% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været stort (33%) eller meget stort, og 

52% finder at deres faglige udbytte har været middel. I 2015 vurderede 57% af respondenterne at 
deres faglige udbytte var højt. 
 

Forberedelse af primærlitteratur 
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 62% af respondenterne angiver at have læst det hele (6%) eller det meste primærlitteratur. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 
 

Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 

 

 38% af respondenterne har brugt mellem 2-4 timer pr. kursusgang, og 29% har brugt under 2 timer.  
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Modul 4 - Semesterprojekt 
 

Samlet status 

 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 58 studerende. Heraf har 16 besvaret alle spørgsmålene, 

hvilket giver en svarprocent på 28%. I 2015 havde 24 studerende besvaret alle spørgsmålene, 

hvilket gav en svarprocent på 48%. 

 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

 67% af respondenterne angiver, at der i høj eller nogen grad ved modulets start blev informeret om 

målene for modulet. 28% angiver, at der i ringe graf blev informeret om målene for modulet. I 2015 

angav 93% af der i høj eller nogen grad blev informeret om målene ved modulets start. 
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Kursets faglige indhold, interaktion med vejleder, mulighed for at få hjælp, gruppedannelse, 

samarbejde i gruppen og arbejdsprocessen 

 

 

 88% af respondenterne finder, at projektets faglige indhold har været meget tilfredsstillende (38%) 

eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 100% af respondenterne. 

 56% af respondenterne vurderer, at interaktionen med vejleder har været meget tilfredsstillende 

(31%) eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 76% af respondenterne. 

 75% af respondenterne finder, at muligheden for at få hjælp fra vejleder har været meget 

tilfredsstillende (31%) eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 84% af 

respondenterne. 

 81% af respondenterne vurderer at samarbejdet med projektvirksomhed var meget tilfredsstillende 

(31%) eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 82% af respondenterne finder gruppedannelsen meget tilfredsstillende (44%) eller tilfredsstillende. 

I 2015 gjorde det sig gældende for 68% af respondenterne. 

 88% af respondenterne finder det faglige samarbejde i gruppen meget tilfredsstillende (44%) eller 

tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 76% af respondenterne. 

 82% af respondenterne vurderer at det sociale samarbejde i gruppen har været meget 

tilfredsstillende (38%) eller tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 80% af 

respondenterne.   

 

Fagligt udbytte af projektarbejdet 
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 75% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte af projektarbejdet har været meget stort 

31%) eller stort. I 2015 gjorde det sig gældende for 46% af respondenterne. 

 

Ugentligt tidsforbrug under projektarbejdet 

 

 69% af respondenterne angiver at bruge over 25 timer ugentligt på projektarbejdet, 19% bruger 

mellem 20-25 timer og 6% bruger mellem 15-20 timer. 6% angiver at bruge under 10 timer om 

ugen. I 2015 angav 58% af respondenterne at bruge over 25 timer ugentligt på projektarbejdet. 

25% brugte mellem 20-25 timer. 13% mellem 15-20 timer og 4% under 10 timer. 

 

Semestret generelt 
 

Studiemæssige rammer 

 

 88% af respondenterne er meget enig (44%) eller enig i, at semestret krævede en stor 

arbejdsindsats. I 2015 gjorde det sig gældende for 58% af respondenterne.  
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 62% af respondenterne er meget enig (31%) eller enig i, at semesteret generelt var fagligt 

udfordrende. I 2015 gjorde det sig gældende for 67% af respondenterne. 

 44% af respondenterne er meget enig (6%) eller enig i, at det faglige studiemiljø blandt de 

studerende påvirkede deres udbytte af studiet positivt. I 2015 gjorde det sig gældende for 58% af 

de studerende.  

 44% af respondenterne er enige i, at årgangen studiesocialt fungerede godt. I 2015 var 17% af 

respondenterne enige i, at årgangen fungerede godt studiesocialt. Her var der også 13% som var 

meget enige i, at årgangen studiesocialt fungerede godt. 

 69% af respondenterne er meget enig (44%) eller enig i, at føle sig velinformeret om semestrets 

aktiviteter fra semestrets start. I 2015 gjorde det sig gældende for 62% af respondenterne.  

 31% af respondenterne er meget enig i, at studieaktiviteternes tidsmæssige placering i løbet af 

semestret var hensigtsmæssig. I 2015 var blot 21% enige. 

 44% af respondenterne er meget enig (19%) eller enig i, at studieaktiviteternes udstrækning var 

hensigtsmæssig. I 2015 gjorde det sig gældende for 33% af respondenterne.  

 12% af respondenterne er meget enige (6%) eller enig i, at de fysiske rammer om semestrets 

afvikling var tilfredsstillende. I 2015 gjorde det sig gældende for 50% af respondenterne.  

 

Gns. antal timer brugt på semestret 

 

 44% af respondenterne har gennemsnitligt brugt 30-40 timer på semesteret, 31% har brugt mellem 

20-30 timer og 6% har brugt over 40 timer. 13% af respondenterne har brugt mellem 10-20 timer i 

gennemsnit. I 2015 brugte 42% af respondenterne 30-40 timer på semestret, 33% brugte mellem 

20-30 timer og 13% brugte over 40 timer. 8% af respondenterne brugte mellem 10-20 timer og blot 

4% brugte under 10 timer. 

 

Vigtigste kompetencer erhvervet/styrket på semestret 

 Viden om velfærdsinstitutioner. Derudover synes jeg at pensum og forelæsninger handler om aktuelle 
emner i forhold til hvad der rører sig i praksis. 

 Indblik i governance 

 Lave et praktisk projekt med en samarbejdspartner 

 Det ved jeg ikke 

 En forståelse for det store potentiale i borgerinddragelse der er i dk og hvordan det kan agere 
løsningen for nogle af udfordringerne i det offentlige.  
Har ligeledes gennem projektet fået indgående kendskab til organisationsudvikling, betydning af 
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internkommunikation, implementering af styringsambitioner i en konkret kontekst og typiske 
udfordringer forbundet hermed. 

 at kæmpe endnu mere! 

 Samarbejde i projektgruppe. 

 Viden omkring New public governance 

 Kvalitativ metode i forhold til interviews gennem projektarbejde 

 Projekt relateret kompetencer. 
Teoretisk forståelse fra vores forelæsninger og moduller.  
Indsigt i konkret brug af teori i praksis i hht. samskabelse i kommunerne. 

 Jeg har fået flere teoretiske redskaber i min rygsæk. Samtidig blev jeg klogere på eksisterende teori 
fra bacheloren, da semestret gik et skridt videre i forhold til teorierne og byggede ovenpå eller i 
forlængelse heraf. 

 viden om velfærdssamfundets forandring 

 Projektarbejde, generel viden 

 Viden om styring. 

 Projektarbejde, generel viden 

 

Studievejledning – decentral 
 

Har du søgt vejledning ved studievejlederne i Fibigerstræde 3? 

 

 13% af respondenterne angiver, at de har søgt vejledning ved studievejlederne. I 2015 gjorde var 

der ingen respondenter som havde søgt vejledning. 

 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 

 Samtlige respondenter angiver, at vejledning levede op til forventningerne.  
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Semesterkoordinators anbefalinger 

 
Jeg anbefaler, at semesteret fremadrettet i store træk afvikles som hidtil, da tilfredsheden med alle tre 

moduler samt semesteret samlet set er ganske pæn. Vi skal dog fortsat have fokus på at tydeliggøre 1) 

målet med de enkelte moduler, 2) sammenhængen internt på de tre moduler såvel som modulerne 

imellem samt 3) progressionen ift. tidligere kurser både i pensum og det forelæste.  

Særligt i forbindelse med modul 1 efterspørges der i evalueringen større sammenhæng (modsat 

tilbagemeldingerne fra FU), og spørgsmålet er, om en lærerbog med supplerende materiale skal overvejes. 

Pensumlitteraturen er nemlig der, den største utilfredshed med modulet er at finde. 

Øvelser 

Vi har stadig en opgave foran os ift. at gøre øvelserne vedkommende for de studerende. Jeg har ikke den 

gyldne løsning, men kan kun opfordre til at vi alle som undervisere gør os nogle overvejelser i den retning. 

Måske en del af utilfredsheden elimineres, hvis vi imødekommer de studerendes efterspørgsel på 

underviserens tilstedeværelse under øvelser. 

Forventningsafklaring ved semesterstart 

30-40 pct. forbereder sig ikke til forelæsningerne. De studerende peger på, at kursusplanen er for intensiv. 

Det synes jeg ikke vi skal tage til efterretning, men som semesterkoordinator vil jeg fremover til 

semesterstart adressere problematikken og fortælle de studerende om afvejningen mellem intenst 

forelæsningsforløb og forelæsningsfri tid til projektarbejdet. Ligeledes tyder evalueringen på, at de 

studerende skal have af vide, at det forventes at de kan håndtere engelsksproget pensum.  

Eksamen 

Jeg vil foreslå, at formen med tre separate spørgsmål i forlængelse af afslutningen af hvert modul 

bibeholdes. Dette blev diskuteret indgående på FU, og selvom der er både for og imod, foretrækker de 

studerende at afslutte et modul ad gangen. Jeg vil dog på baggrund af evalueringerne foreslå, at de 

modulansvarlige taler sammen i forbindelse med formulering af eksamensspørgsmål. Dette med henblik på 

at sikre en vis grad af sammenhæng og ensartethed. 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnsformanden berettede, at der generelt er problemer med besvarelsesprocenten, og bad de 

studerende i studienævnet tænke over hvordan vi får procenten op og gerne komme med ideer. De 

studerende i studienævnet fortalte, at en underviser på 3. semester, havde sat tid af til udfyldelse af 

evalueringerne midt i den sidste forelæsning, hvilket var en god måde at holde pause på, og at problemet 

med at udfylde evalueringerne til sidst i en forelæsning er, at nogle studerende vælger at gå. Studienævnet 

anbefaler derfor, at underviserne fremover sætter tid af til evalueringer i midten af sidste forelæsning på 

alle moduler. 

Studienævnet tilsluttede sig semesterkoordinators bemærkninger 

Studienævnsformanden bemærkede, at der generelt er et godt studiemiljø på 7. semester; en god 

gruppedannelsesproces; og at de studerende er mere modne og åbne for at lære nye medstuderende at 
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kende/danne gruppe med. 

 

Studenterrepræsentanterne bemærkede, at det er påfaldende, at de studerende klager over studiet er for 

intensivt, når evalueringerne viser at de bruger for lidt tid på forberedelse. 

Studienævnet bemærkede, at der er en del kritik af øvelser på 7. semester. Semesterkoordinator, som 

deltog på studienævnsmødet, berettede at underviserne går op i at lave gode øvelser. 

Studenterrepræsentanterne foreslog, at øvelser italesættes ved semesterstart (intro). 

Studenterrepræsentanterne foreslog mere opmærksomhed på studerende som optages med en 

bacheloruddannelse fra anden uddannelsesinstitution, og som ikke kender PBL-modellen.  

Semesterkoordinator bemærkede, at FU-udvalg skal være bedre til at vidererapportere de andre 

studerende; tænke over løbende evalueringer; bruge referaterne mere aktivt; fremlægge 

dagsorden/referater evt. på facebookgrupper.  

Modul 1, Velfærdssamfund i forandring 

Studienævnsformanden fortalte, at sammensætningen af kurset bliver ændret fra efterår -17, så der bliver 

en bedre sammenhæng imellem lektionerne. 

Modul 2, Styring og organisering af velfærdssamfund 

Generelt positive studenterevalueringer 

Modul 3, Politisk kommunikation og deltagelse i forandring(kursets fulde titel) 

Middeludbytte; de studerende finder det vanskeligt at anvende faste teorier 

 

Modul 4, Projektarbejde 

Generelt positive studenterevalueringer 


