
1 
 

Semesterevaluering, Samfundsfag som centralt fag, 
9. semester, efterår 2016 

Indhold 
Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2016 ............................................................ 1 
Modul 8: Verdenspolitik ................................................................................................................. 2 
Modul 10: Pædagogik og samf. didaktik ........................................................................................... 2 

Samlet status ............................................................................................................................ 2 
Læringsmål og anvendelse .......................................................................................................... 2 
Interesse for fagområde ............................................................................................................. 2 
Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring ...................................................................... 3 
Fagligt udbytte af kurset ............................................................................................................. 3 
Forberedelse af primærlitteratur .................................................................................................. 4 
Tidsforbrug til hver enkelt kursusgang .......................................................................................... 4 
Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer:....................................................... 4 

Modul 11: Politisk kommunikation ................................................................................................... 5 
Semestret generelt ....................................................................................................................... 5 
Kommentar fra undervisere ........................................................................................................... 5 
Anbefalinger fra Studienævnet ....................................................................................................... 5 
 
 

  



Modul 8: Verdenspolitik 
 
Er evalueret på Politik & Administrationsuddannelsens 5. semester. 

 

Modul 10: Pædagogik og samf. didaktik  

Samlet status 
 

 
 Spørgeskemaet var tilgængeligt for 15 studerende, heraf er der 15 som har besvaret alle 

spørgsmålene, hvilket giver en svarprocent på 100%. I 2015 blev skemaet besvaret af 20 

studerende.  

Læringsmål og anvendelse 

 

 87% af respondenterne angiver at de i høj grad ved modulets start blev informeret om 

læringsmålene. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 60% af respondenterne angiver, at de i høj grad føler sig rustet til at anvende fagets teorier og 

metoder. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 

Interesse for fagområde 

 
 87% af respondenterne angiver, at de ved modulets start havde meget stor (27%) eller stor 

interesse for modulets fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 93% af respondenterne angiver, at de nu har meget stor (47%) eller stor interesse for modulets 

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

 

 100% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold til at være meget tilfredsstillende 

(40%) eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 80% af respondenterne finder deres egen aktive deltage meget tilfredsstillende (13%) eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 93% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur til at være meget tilfredsstillende (27%) 

eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 100 % af respondenterne finder interaktionen med underviser meget tilfredsstillende (73%) eller 

tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 100% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende (67%) 

eller tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2015. 

 

 

Fagligt udbytte af kurset 
 

 
 

 74% af respondenterne finder deres faglige udbytte meget stort (27%) eller stort. I 2015 gjorde det 

sig gældende for 75% af respondenterne. 

 

 

  



Forberedelse af primærlitteratur  
 

 

 86% af respondenterne har læst det hele (33%) eller det meste af primærlitteraturen. Der findes 

ingen sammenlignelige data fra 2015. 

Tidsforbrug til hver enkelt kursusgang 

 
 53% af respondenterne angiver at de har brugt mellem 2-4 timer per kursusgang, 20% har brugt 

mellem 6-8 timer og 13% har brugt under 2 timer. I 2015 angav 50% af respondenterne at have 

brugt mellem 2-4 timer, 5% havde brugt mellem 6-8 timer og 30% havde brugt under 2 timer. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Jeg synes, at det ville være en forbedring, hvis kurset rummede en praktisk dimension. Det kunne 

fx være, at der var indlagt en obligatorisk praktik i kurset, som det fx kendes fra Historie. En del af 
eksamensopgaven kunne være at reflektere over sit praktikforløb bl.a. vha. begreber hentet fra 
kurset. Den teoretiske del af kurset er jeg godt tilfreds med. 

 Jeg synes forløbet har været både lærerigt, spændende og intenst og jeg kan kun ærgre mig over 
at modulet ikke varer længere. Med tanke på at undervisning i gymnasiet og lignende er den 

primære målsætning for de fleste på denne uddannelse synes jeg bestemt man bør overveje at 
udvide varigheden af forløbet og i højere grad bringe undervisningsplanlægningen og didaktikken i 

fokus. 
 Jeg synes NN kører kurset rigtig godt. 

Kurset kunne måske ligge på bachelordelen. Det har været rigtig godt at se de andre 
Samfundsfagsstuderende (og ikke forsvinde i mængden af Pol/admstuderende - som jeg oplevede 
på bachelordelen) 

 Fantastisk underviser. 
 Kurset har fungeret tilfredsstillende - ingen negative rettelser at rette herimod 
 jeg synes forløbet falder sent i uddannelsesforløbet og så synes jeg endvidere at forløbet er meget 

kort. Jeg synes denne del af uddannelsen burde have fyldt mere når nu uddannelsen er rettet mod 
undervisning 

 Kurset er rigtig godt og giver en god indførelse ind i didaktikken og det pædagogiske universer. NN 
er en god undervisninger og formår at skabe en stemning om, at vi alle er lige og ikke kun lærer og 

elever 
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Modul 11: Politisk kommunikation 
 
Er evalueret på Politik & Administrationsuddannelsens 7. semester. 
 

Semestret generelt 
 
Dette er ikke blevet evalueret 
 

Kommentarer fra undervisere 

Anbefalinger fra Studienævnet 
Studienævnet konstaterede, at der var 100% besvarelse i forhold til Modul 10: Pædagogik og samf. 
Didaktik, og at der var en meget høj grad af tilfredshed med kurset. 
 
Studienævnet anbefaler at fortsætte med at afholde modul 10 separat for hhv. samfundsfag som centralt 

fra og samfundsfag som sidefag, af hensyn til samlæsningen på andre moduler. 


