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Bachelor i Politik & Administration 
Projekt- og semesterevaluering  
1. semester, efterår 2017 
 

Kvalitativ evaluering 
FU-møde referater 
Der er holdt to møder i forretningsudvalget i løbet af semestret. Referater fra møderne fremgår af 
nedenstående og bør i evalueringen af modulet sammenholdes med den elektroniske semesterevaluering, 
som desværre har yderst lav respons. 
 

Elektronisk projekt- og semesterevaluering 
 
Samlet status 

 
 
 
Svarprocenten ved den elektroniske evaluering er på 19% svarende til, at 29 studerende har gennemført 
evalueringen ud af 155 mulige. 
 

Projektarbejde  

- Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

 

Kommentarer: 
• Ja, men flere af disse informationer var ikke de rigtige. 
• Vigtigheden af procesdelen af projektrapporten kunne have været gjort klart tidligere i forløbet. 



Fagligt indhold, interaktion med vejleder og hjælp fra vejleder  

 

 

Hvordan vurderer du: - - gruppedannelsen 

 

 

Hvordan vurderer du: - - det faglige samarbejde i gruppen 

 

 

Hvordan vurderer du: - - det sociale samarbejde i gruppen? 
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Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
• Vi fik afleveret et fint projekt. Men på trods af stor brug af vejleder og PBL bog til hjælp, lykkedes 

det mig ikke at få de andre gruppemedlemmer motiveret til projektet, derfor blev arbejsfordelingen 
meget skæv. Dette har resulteret i en meget hård opstart på projekt arbejde, og 2 måneder med 
unødvendig meget stress. 

• Aldrig har verden set en så ringe vejleder som NN, en mere utilfredsstillende vejleder skal man sku 
lede længe efter. NN har været hånende og nedladende. NNs arbejde har været så ringe, at det 
ville have været bedre slet ikke at have en vejleder. 

• Utrolig god vejleder!! 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
• Hvis samarbejdet havde fungeret optimalt, kunne udbyttet have været en del større. 



Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Der skal være bedre muligheder, for de som ender i en studiegruppe, hvor ingen eller få vil lave 

noget. Vores gruppe endte til sidst med at smide et medlem ud, men det var ikke nok. Der skal 
derfor løbende vurderes hvad man kan gøre for at ændre gruppedynamikken. Det kan ikke blot 
være op til den studerende selv at finde ud af, så tidligt i uddannelsesforløbet. 

• Bedre grupper 
• Fortsæt med mentor! 

Mere information om brug af vejleder - udover det teoretiske i PBL-bogen. 
• mindre grupper. en masse læring forsvinder, da man deler så meget arbejde. 
• synes ikke at man skal skifte gruppe til projektopgaven, da det kan skabe mange konflikter, når 

man skal lære nye mennesker at kende og deres grænser og opfattelse af godt projektarbejde 
• Kunne godt have brugt mere praktisk info. Hvordan aflvering foregår? Hvordan man aflevere i 

hånden? Skelet på opgaven... 
• Fjern NN som vejleder!!! 
• Projektperioden har været enormt presset, når der sideløbende har været forelæsninger og øvelser. 

Derfor ville det være en fordel, hvis den var længere samt at øvelserne var mere målrettet 
gruppernes egne projekter. Derudover ser jeg det, som en stor fordel at have muligheden for at 
vælge at forblive i læsegrupperne, da meget tid af projektperioden gik med at lære hinanden at 
kende og hinandens arbejdsmåder. 

 

Semesterevaluering 

På 1. semester har I haft mentorer (ældre studerende) tilknyttet jeres 
studiegrupper (først læsegrupper og senere projektgrupper). Har mentorernes 
rolle været tydelig for dig? 

 

Uddyb gerne :) 
• Vi har ikke brugt mentor særlig meget, vi har i stedet brugt vejleder en del. 
• Ja 
• VI havde ikke meget interaktion med projektgruppementor. VI opsøgte ham ikke selv. 
• n 
• Vi fik fra start af, fortalt hvad vores mentor kunne bruges til. Vi har i gruppen lånt en bog af hende 

og hun har hjulpet med lister over hvordan vi skulle anvende kilder i vores projekt. 
• Mentoren var sød og behjælpsom, men det stod ikke klart hvad vi kunne bruge mentor til. Der var 

to mentormøder i starten af gruppearbejdet, som fungerede godt 
• Vidste ikke helt hvad jeg skulle bruge ham til 
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• Det stod klart fra starten at vores mentors rolle var at sørge for en god gruppedynamik og evt. 
formalia med opgaven. Vi gjorde dog ikke meget brug af ham 

• De har været gode til at forklare, hvordan man gør og hvilke ting, som er gode for opgaven 
• Det har været en stor hjælp, at kunne spørge en ældre og mere erfaren studerende til råds. 
• God faglig sparring. 
• Mentoren har været god til, at sikre at samarbejdet i gruppen fungerede, men også til at vejlede i 

forhold til det faglige, og formelle ved projektskrivningen. 
• Det har været godt med en mentor! 
• Den første mentor var meget tydelig og hjalp os meget.  

Den anden mødte vi én gang og gav os et dokument 
• De har hjulpet godt 
• hun har fungeret som mentor 
• mentoren har været god til at hjælpe med spørgsmål omkring projektarbejdet og formalier i en 

opgave 
• NN var en super mentor. Stod altid til rådighed for os. Hun tog godt initiativ og var engageret. 
• Han har været god til at hjælpe med de forskellige øvelser og igennem projektet 

I min gruppe var vi meget tæt på at splitte os, der hjalp mentor os meget 
• Lidt uklart hvordan vi kan trække på dem, men vores mentor har været flink til at tage initiativt til 

at holde et par møder - eksempelvis om referencer og henvisninger 
• De har været ok 
• Synes mentors rolle i forhold til konfliktløsninger har været svag, gruppen fik ikke nogle redskaber 

til hvordan de skulle håndtere det 
• DE har været gode til at hjælpe med spørgsmål, altså hvis man har været i tvivl om noget. 

Endvidere har de været en god støtte. 
• Især i læsegruppen benyttede vi os af vores mentor, hvilket fungerede rigtig godt. I projektgruppen 

fik vi ikke set så meget til vores mentor, men vi havde også travlt med projektet. 
• I vores gruppe har vi ikke haft kontakt med vores ud over mentormøderne, så personen har ikke 

haft indflydelse på vores skrivning 
• Det har været tydeligt for mig, at mentorerne ikke skulle fungere som vejleder, der kunne give 

respons på konkrete dele af projektet, men mere overordnet kunne fortælle om retningslinjer og 
hvordan de plejer at gribe projekter an etc. Derfor har mentorernes rolle i høj grad bestået i at 
hjælpe med problemstillinger i forhold til konflikthåndtering og organisering af projektet. 

• Været minimalt benyttet 
• Vi blev sat godt ind i mentor systemet næsten fra først dag. 
• Vi har næsten ikke benyttet os af vores mentorer, hverken i læsegruppen eller projektgruppen. Vi 

er mødt op til obligatoriske møder. Vi havde eksempelvis et møde op kildehenvisninger. Mentorerne 
kunne evt. lave et møde og forklare om de mest normale fejl i projekter. Det er svært at vide, hvad 
takt og tone er i en projektopgave. 

• Det var ikke klart, hvad mentorens rolle var. 
• På 1. semester tror jeg det kunne være gavnligt, hvis mentorerne var mere proaktive if. til at 

hjælpe med planlægning af møder. Enten klyngemøder eller enkeltvis med grupperne. Samtidig kan 
det med fordel tydeliggøres endnu mere fra starten, hvad det konkret er, at mentorerne kan hjælpe 
med, og også hvad de ikke kan hjælpe med. 

• De var super gode! 

Hvilke positive erfaringer har du og din gruppe haft med mentorerne? 
  

• Kondomer og slik. opfordrede til konflikt, over mangle mødedisiplin 
• Vi har kun haft et møde, men det var positivt. 
• Mentoren kunne sige ting om gruppedynamikken gruppemedlemmerne selv var for konfliktsky til at 

sige. 
• Vi har lånt en bog og hun har lavet liste over hvordan vi skal anvende kilder. 
• Hjælp til kilder 
• Vi har ikke rigtigt brugt mentor 
• God i starten med forslag til litteratur 
• gode råd 
• Gode råd og input til arbejdsproces, samt gruppe-konflikt. 
• Stor faglighed 
• Sparring om hvad der skulle med i projektet. 
• Han har været god til at hjælpe med små rettelser. 
• se forrige svar 



• indblik i semestret, og hvad der er i vente 
• med litteraturliste, henvisninger osv. 
• Engageret og positiv. God at snakke med både fagligt og socialt. 
• Han har været god til at forklare hvordan projektet skulle opbygges og kommet med erfaringen fra 

tideligere projekter og grupper 
• Gode til at hjælpe 
• Hjælp til projektet angående opbygning og struktur 
• Stor hjælp med forskellige spørgsmål 
• Hjælp til øvelser og gode råd til projektskrivningen. De er altid hjælpsomme og imødekommende. 
• Vi har ikke brugt mentor, så kan ikke rigtig kommentere det 
• Har nærmest ingen funktion haft. 
• Menotreren hjalp min læsegruppe, med at finde ud af hvad der forventes af en problemstilling, og 

hjalp dermed med opstilling fra gymnasium til uni. 
• Godt med en lille kursus i kildehenvisninger. 
• - Bruger deres egne erfaringer som studerende, så man kan relatere.  

- De gange hvor de har hjulpet med at være opsøgende if. til deres rolle. 
• Været gode til at komme med konstruktiv kritik 
• De har en stor viden, om hvad der skulle ske på semesteret. 

Hvilke negative erfaringer har du og din gruppe haft med mentorerne? 
  

• Ikke rigtigt nogle 
• Ingen 
• Prøver at shanghaje vores stemme til studievalget. 
• Det første møde var meget kort. Her kunne det være mere optimalt, at hun havde brugt hele 

hendes tid. 
• Intet negativt 
• Vi har ikke rigtigt brugt mentor 
• Ingen 
• ingen 
• Ingen. 
• Ingen 
• Vi ikke hel har vidst hvornår det har været smart, at mødes med hende. 
• Ikke rigtig nogle. 
• se forrige svar 
• ikke nogen 
• ingen 
• Ingen 
• Vi har ikke haft så meget kontakt med mentor, udover da vi var ved at splitte gruppen og gerne 

ville have et andet syn på projektet end vejleder. 
• . 
• Ikke noget jeg lige husker 
• Konflikhåndtering har været svag 
• Ingen 
• Ingen. 
• Vi har ikke brugt mentor, så kan ikke rigtig kommentere det 
• Har nærmest ingen funktion haft. 
• Under projekt forløbet var det meget uklart hvornår vi skulle mødes med vores mentor og hvorfor. 
• abc 
• - Hvis de har været for tilbageholdende, men som sådan ikke nogle negative erfaringer. 
• Ingen :) 
• Ingen 

Har du ønsker/forslag til nogle opgaver, som mentorerne fremadrettet gerne 
må varetage? 

• Måske mere synlig 
• De kunne være mere inde over gruppens samarbejde, og følge op på det. 
• Prøve at oprette mini-seminarer gennem skriveperioden, hvor vejlederklyngen kunne følge op på 

hinandens fremskridt. 
• ... 
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• Gruppedynamik. Jeg tror mentor kunne være god til at støtte grupperne i at lære, at arbejde i 
grupper, da de har erfaring med det, og selv er studerende nu, så de er tæt på de problematikker, 
der kan opstå i en gruppe 

• Vi har ikke rigtigt brugt mentor 
• Nej 
• nej 
• Gruppekonflikt i samarbejde med gruppen. 
• Nej 
• Dem der skal have ting på dagsorden, samt mulighed for at det er grupen som vælger hvad der 

skal på 
• Nej. 
• negativ 
• nej. 
• at de hjælper med at evaluerer gruppens øvelsesopgaver, da vi alt for sent fik besvarelse fra 

opgaverne og derfor ikke kunne nå at forbedre os. der var generelt ikke konstruktiv kritik af 
øvelsesopgaverne (atuelle politiske problemstillinger) 

• . 
• Nej, synes de er rigtig dygtige. De kommer med gode råd til hvordan vi skal gribe projekt og 

gruppen an 
• . 
• Neeeeej ikke rigtigt 
• Bedre redskaber til hvordan konflikter løses 
• Det var helt fint, som det var 
• Nej. 
• Det er ikke fordi mentor ikke tilbød hjælp under vores projektskrivning, men vi følte bare ikke det 

var nødvendigt at få hjælp i vores gruppe. Vi brugte vores vejleder og det var helt fint for os. 
• nej 
• Nej. 
• Læs tidligere besvarelse. 
• De samme som nu. Måske endnu mere på banen if. med øvelser, hvor de måske kan hjælpe endnu 

mere if. med spørgetimer. 
• . 
• Ingen 

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i 
dette semester? 

 

Kommentarer: 
• Det har været meget forskelligt. Jeg har i høj grad prioriteret i forhold til hvad, jeg har forberedt 

mig på osv. 



Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, 
var følgende: 

• ... 
• At holde overblik 
• At lære at arbejde problem- og gruppebaseret. 
• 1. Hvordan man opbygger et projekt 

2. Hvordan man skriver et så stort projekt i en større gruppen 
3. Vigtigheden i at uddele opgaver i gruppen 
4. Vigtigheden i at kommunikere i gruppen, så alle forstår og er med 
5. En meget større viden omkring forskellige teoretikere og analyse metoder, der kan anvendes (set 
i forbindelse med projektet) 

• Generelt at lære hvordan det er at studere på universitetet, specielt gennem PBL modulet, 
videnskabsteorien, generelt det at læse og at indgå i et projektarbejde.  
Et indblik i politologien gennem det politologiske grundkursus.  
Faglig viden om faget generelt 

• Metode 
• At prioritere min tid 
• projektet 
• Gruppearbejde.  

Arbejdsprocessen til at skrive et semesterprojekt. 
• Systematisk arbejde. Læsning af meget stof også på engelsk 
• . 
• Teoretisk såvel som praktisk 
• Grundlæggende kendskab til projektarbejde 
• læring omkring teorier, og teoretikere. Hvordan man bruger teorier i konkret arbejde. indblik i 

generelt politologi 
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• teorier 
• Fik del i en professionel ramme for gruppearbejde og processen heraf. Fik yderligere udfordret mit 

faglige niveau i flere facetter. 
• Jeg fandt Virkelig ud at alle er forskellige og det kan svært når man skal fungere i en gruppe. I min 

gruppe var der nogle som var meget dominerende og nogle ret indadvendte, så det var en kæmpe 
udfordring. Det vil jeg helt sikkert tage med når vi skal have nye gruppe. Jeg har fået rigtig mange 
erfaringer med hvornår en gruppe fungere godt og hvornår den ikke gør 

• Min evne til at arbejde akademisk (aka projektskrivning) 
• Jeg er blevet god til mange ting 
• Ved ikke 
• Samarbejdet i projektdelen 
• At en velfungerende gruppe kræver en stor indsats fra hvert eneste individ, hvilket lyder banalt, 

men jeg tror, at mange har undervurderet dét at arbejde i en gruppe. Men det har været en rigtig 
godt oplevelse. 

• Helt klart gruppearbejde som det primære. Var ikke klar over, at det krævede så meget tid og 
overskud, men når først man forstår at arbejde ordentligt i en gruppe, så er det også meget mere 
effektivt end enkeltvis. 

• Modul 5 
• Gruppe arbejde 
• En forståelse for, hvad det kræves af mig for at være studerende. 
• Problembaseret læring 

Metodearbejde if. med projektskrivning 
• . 
• Jeg er blevet bedre til at studere frem for at være en elev. 

 

Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 

 

 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 
 
 

Semesterkoordinators kommentarer 
 
Det er første år, vi har gennemført det nye 1. semester og min overordnede vurdering er, at semestret har 
forløbet fornuftigt. Der er behov for nogle justeringer af visse elementer på semestret, men den 
grundlæggende idé med semestret fungerer og skal fastholdes. I det følgende går jeg ned i, hvad der skal 
fastholdes og hvad jeg vil anbefale, at der justeres på (angivet med kursiv). Jeg baserer mig på 
tilbagemeldinger fra undervisergruppen og de modulansvarlige (der er bl.a. afholdt fælles evalueringsmøde 
medio februar), de kvantitative evalueringer fra de studerende, FU-møderne og de mere uformelle snakke 
jeg har haft med de studerende undervejs på semestret.     
 
Introdage før den officielle studiestart. Vi havde samlet det nye hold d. 30. og 31. august på 
Fibigerområdet, hvor vi gav dem diverse praktiske informationer og havde forskellige sociale aktiviteter. 
Arrangementet var delvist planlagt af undertegnede og semesterkoordinatoren på BID, hvis nye 1. 



semester også deltog, og af ruskoordinatorerne. Ruskoordinatorerne og tutorerne stod for selve udførelsen 
på de to dage. Disse introduktionsdage er blevet evaluereret meget positivt både på FU-møder og i de 
kvantitative evalueringer (også i studiestartsundersøgelsen). De studerende fortæller, at de føler de fik en 
bedre start end resten af deres medstuderende på AAU, det gav en bedre generel opstart d. 1. september 
og så har det skabt en fællesskabsfølelse på holdet.  
 
Jeg anbefaler, at vi holder fast i dette arrangement fremadrettet. Dog skal vi justere en smule på indholdet 
(eksempelvis lidt mere information om brug af Moodle og universitets systemer generelt) og så skal der 
være en klarere arbejdsdeling mellem ruskoordinatorer og semesterkoordinator.  
 
Ruskoordinatorer og tutorer. I forlængelse af studiestarten har vi brugt ruskoordinatorer og tutorer. 
Der har været ansat to ruskoordinatorer og været i omegnen af 15 tutorer. Koordinatorerne har været 
meget selvkørende og selv stået for arbejdet med at rekruttere tutorer og klæde dem på til tutorarbejdet. 
Forløbet har fungeret godt, men har også været præget af, at vi alle har været novicer. Dog er det vigtigt 
at holde fast i at have en rusperiode og dermed også ruskoordinatorer og tutorer, da der er brug for at 
hjælpe de nye studerende godt i gang.  
 
Jeg vil anbefale, at der næste år ansættes tre ruskoordinatorer (evt. en overkoordinator og to 
koordinatorer). De afgående ruskoordinatorer har udarbejdet en drejebog til arbejdet og har indvilget i at 
hjælpe de nye koordinatorer i gang.  
 
Mentorer. Der har også været 8 mentorer (ældre studerende) tilknyttet semestret. De har haft en del 
forskellige opgaver, men den overordnede tanke har været, at de skulle bygge bro mellem underviserne 
og de studerende. Hver mentor har haft tilknyttet cirka 3 grupper og de har holdt møde med grupperne 
cirka hver anden uge. Opgaverne har spændt over at facilitere læsegrupper, hjælpe med procesproblemer, 
feedback på akademisk skrivestil, referencebrug m.v. Udover mentorfunktionen har de ældre studerende 
på skift assisteret ved nogle af de øvelser, der har været på de forskellige moduler. Mentorordningen er 
generelt blevet evalueret godt af de studerende, men der har været lidt uklarhed både hos mentorerne og 
de studerende om, hvad mentorerne egentlig kan og skal og de har i praksis også løst deres opgaver 
forskelligt og deres kontakt med de studerende har varieret.  
 
Grundlæggende har mentorerne haft en positiv betydning for de studerende og for semestret og jeg 
anbefaler derfor, at vi holder fast i mentorordningen. For at tydeliggøre hvad der er mentors opgaver, 
udarbejder semesterkoordinatoren en mere udførlig drejebog til mentorerne og så er semesterkoordinator, 
i samråd med de modulansvarlige på semestret, ved at gentænke, hvordan mentorerne bedst muligt kan 
understøtte øvelsesarbejdet på de forskellige moduler.  
 
Administrative grupper. De studerende har i to omgange været i administrative grupper, hvilket ikke er 
noget, vi har praktiseret på studiet tidligere. Til studiestart blev de inddelt i læse- og øvelsesgrupper, som 
de var i indtil midten af oktober. Fra midten af oktober og resten af semestret var de i administrativt 
nedsatte projektgrupper.  
 
Jeg anbefaler, at vi holder fast i princippet om de administrative grupper, fordi det er vigtigt, at de 
studerende lærer forskellige medstuderende at kende og lærer at samarbejde med andre, de ikke selv har 
valgt til. Men, når grupperne sammensættes administrativt, kan der opstå problemer i forhold til faglige 
niveauforskelle, motivation mv. og det har vi oplevet noget af på semestret. Vi er i undervisergruppen 
opmærksomme på dette og vil, frem til semesterstart, arbejde på at få etableret retningslinjer for, hvordan 
vi bedst hjælper grupperne med sådanne problemer. Vi holder bl.a. et seminar i august, hvor det kommer 
på dagsordenen.  
 
Projektperioden. I år startede projektperioden først i uge 43 (ultimo oktober). Det var ud fra et hensyn 
til semestrets andre kurser og at to moduler skulle gennemføres (modul 3 og 4), før projektarbejdet kunne 
startes op. Reelt har der været 2 måneder til at udarbejde semesterprojektet og det har været for kort tid, 
hvilket er bemærket både af de studerende og vejlederkorpset.  
 
Jeg anbefaler derfor, at vi starter projektperioden tidligere. Det betyder samtidig, at modul 3 og 4 skal 
afvikles lidt hurtigere.  
 
Modul 1 (introduktion til det problemorienterede projektarbejde). Undervejs har der fra de 
studerende været lidt kritik af, at det var svært at relatere kurset til semestret, hvilket nok skyldes, at vi 
fik sat det i gang for tidligt (før projektperioden startede). Vi har også haft problemer med fremmødet 
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(fremmøde på cirka 2/3 af holdet), særligt i sidste halvdel af semestret. Men, modulet evalueres meget 
positivt (besvarelsesprocent på 65) og når de studerende ser på det i perspektiv, angiver de, at de har lært 
meget af det og fundet ud af, hvor vigtigt og grundlæggende et modul, det er. Kursusholderne har fået ros 
for deres pædagogiske tilgang og for brugen af et studenterprojekt som et gennemgående eksempel. Der 
er lidt kritik af, at nogle af kursets dele har overlappet med modul 2.  
 
Jeg anbefaler, at vi næste år timer kurset bedre ift. projektarbejdet (lidt senere opstart) og at vi laver en 
mere hensigtsmæssig opdeling mellem modul 1 og 2. Vi kan ikke undgå overlap mellem de to kurser, da 
de i høj grad er forbundne (se også kommentarer herom under modul 2), men vi kan godt gentænke, 
hvilke elementer de skal vægtes mere eller mindre i hvert af de to moduler. Derudover ønsker de 
modulansvarlige at forberede modulets øvelser og skabe bedre sammenhæng til projektarbejdet, fx ved at 
lave øvelser der relaterer sig mere direkte til projektgruppernes arbejde. Der er ansøgt 
Studienævnsformanden om timer til at udvikle dette yderligere.  
 
Modul 2: Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori. Modul 2 er i et vist omfang en 
videreførelse af et lignende modul om videnskabsteori og metode, der efter den tidligere studieordning var 
placeret på 2. semester. Der er dog væsentlige forskelle, der især vedrører videnskabsteori, idet 
hovedparten af det videnskabsfilosofiske indhold er overført til et helt nyt kursus på 2. semester sammen 
med politisk filosofi. Ved tilrettelæggelse af modulet er der endvidere taget afsæt i, at de nuværende 
studerende på 1. semester påbegynder arbejdet med metoder med andre forudsætninger end tidligere. 
Efter den tidligere studieordning havde de studerende på 1. semester et introducerende kursus i statistik, 
hvor de fik indsigt i basale teknikker og metodologiske refleksioner. Dette kursus har de studerende ikke 
efter den nye studieordning, hvorfor der ved samordningen mellem modul 1 og 2 er søgt kompenseret for 
dette. På modul 1 er der således ved to lektioner givet en komprimeret fremstilling af dette stof, som der 
endvidere er taget afsæt i ved undervisningen i den kvantitative del af modul 2. Ved evalueringen af modul 
2 har flere studerende rejst kritik af, at der er mange gentagelser mellem modul 1 og 2, hvorefter vi forud 
for næste gennemløb af modulet skal genoverveje samordningen med modul 1 (se kommentarer under 
modul 1). Det faglige indhold i de to moduler må dog nødvendigvis være så tæt forbundet, at en vis 
opfattelse af overlap vil være både uundgåelig og ønskværdig. Derudover er der ved evalueringen rejst en 
vis kritik af en af lærebøgerne (Bryman). Denne kritik er også rejst tidligere år, hvor vi har anvendt den, 
og det har givet anledning til, at to af modulets undervisere deltager i udarbejdelse af en ny lærebog for 
den kvalitative del. Uddrag af manuskriptet er anvendt ved kurset E17, og disse uddrag har fået en meget 
positiv modtagelse af de studerende. Den færdige udgave af bogen ligger klar august d.å. og dermed har 
vi løst problemet for den kvalitative del. For den kvantitative del pågår overvejelser om at anvende 
lærebogen fra 2. semester allerede på 1. semester og så eventuelt supplere med dansksproget bog på 
introducerende niveau og/eller støttenoter.  
 
Både i konsekvens af nyt lærebogsmateriale og koordinering med modul 1 vil undervisningen i design på 
modul 2 blive justeret sådan at den mere direkte bliver tilknyttet dels kvantitativ og dels kvalitativ metode. 
 
Fælles eksamen på modul 1 og 2: Det er indskrevet i den nye studieordning, at modul 1 og 2 skal 
evalueres mundtligt med intern censur og karaktergivning, hvilket er anderledes end hidtil praksis, hvor 
projektmetode og samfundsvidenskabelige metoder og videnskabsteori typisk evalueres gennem den 
mundtlige og gruppebaserede projekteksamen. Underviserne på modul 1 og 2 udviklede et nyt koncept for 
denne eksamen, hvor eksamensformen var gruppebaseret (de studerende gik til eksamen i den gruppe 
semestrets projekt blev skrevet i). Dagen før eksamen trak gruppen et spørgsmålssæt bestående af 6 
spørgsmål, der dækkede begge moduler. Grupperne havde dagen til forberedelse og eksamen foregik over 
50 minutter med indledende oplæg fra hvert gruppemedlem, der hver især besvarede et af de stillede 
spørgsmål og efterfølgende spørgsmål fra eksaminator og censor. Dvs. at eksamensformen lignede en 
mundtlig gruppeeksamen, men hvor eksamensspørgsmål blev trukket dagen før. Argumentet for at vælge 
gruppeeksamen fremfor individuel eksamen er, at de studerende arbejder med modulernes begreber i 
grupper og derfor er det også meningsfuldt at gå til eksamen som gruppe. Endvidere havde 
eksamensformen et pædagogisk sigte, i den forstand at eksamen blev brugt som en læring i, hvordan en 
gruppebaseret projekteksamen foregår. Det generelle indtryk er, at eksamensformen fungerede godt og 
at det især havde en god læringsværdi for de studerende at opleve, hvordan en gruppebaseret eksamen 
foregår.  
 
Jeg anbefaler, at vi holder fast i eksamensformen. Dog er de involverede undervisere enige om, at den 
praktiske udførelse af eksamen skal afstemmes lidt bedre end hvad tilfældet var i år.  
 



Modul 3: Politologisk grundkursus. Der er en meget lav besvarelsesprocent på den elektroniske 
evaluering af (5%), så den kan ikke betegnes som repræsentativ og den bør derfor ikke give anledning til 
særskilt behandling. Årsagen til den lave besvarelsesprocent er, at der ikke på sidste forelæsningsgang 
blev sat tid af til at lave evalueringen. På baggrund af de kvalitative kommentarer i evalueringen, FU-
møderne samt inputs fra den modulansvarlige og undervisergruppen kan det konkluderes, at modulet er 
forløbet fornuftigt og har fået positive kommentarer med på vejen. Det faglige niveau er tilpas og antallet 
af forelæsninger er fornuftigt. Der kunne måske udvides med en enkelt forelæsnings- og øvelsesgang. 
Underviserne bemærker, at der har været et stort fremmøde og at stor aktivitet på lektionerne. Flere 
studerende påpeger, at lærerbogen (Heywood 2013) er for svær og i lærergruppen er der delte meninger.  
 
Lærergruppen er dog blevet enig om at fastholde lærerbogen, men hjælpe de studerende mere med at 
forstå indholdet og det er derfor også min anbefaling. Det gøres bl.a. ved at fokusere forelæsningerne mere 
på at diskutere bogens indhold og ved at etablere en bedre kultur for at diskutere pensum i grupperne. 
Derudover vil vi i starten af semestret sørge for at tilbyde et kursus i studieteknik, som kan gøre læsningen 
nemmere.  
 
I evalueringerne bemærker et par studerende, at underviserne er for normative. Den modulansvarlige 
henstiller til, at underviserne måske skal blive bedre til at understrege, at kritik som udgangspunkt er en 
akademisk disciplin og ikke nødvendigvis ensbetydende med politisk uenighed. Ang. modulets øvelser så 
har de grundlæggende fungeret godt, men der er en opmærksomhed på, at øvelsesspørgsmålene bliver 
mere gennemtænkte og at mentorernes rolle som øvelseslærere bliver mere klar. Modulet er blevet 
evalueret gennem en skriftlig 5-timers stedprøve.  
 
Der er et ønske fra den modulansvarlige om, at få prøven placeret primo januar fremfor medio januar. Det 
anbefales derfor også.  
 
Modul 4: aktuelle politologiske problemstillinger. Også her er den elektroniske evaluering mangelfuld 
(11%) og af samme grund som på modul 3. Der er dog nogle brugbare kvalitative udsagn fra de studerende 
i evalueringerne. Modul 4 har bestået af 4 forskellige spor med 3 forelæsninger på hvert spor. Indenfor 
hvert spor, skulle der skrives en øvelsesopgave, som var adgangsgivende for at få lov at gå til eksamen på 
modul 5. Øvelsesopgaven gik på at udarbejde en problemformulering og et problemfelt indenfor sporets 
tema. Der er undervisergruppens opfattelse, at dette koncept har været fornuftigt. Det har givet anledning 
til, at de studerende kan dykke længere ned i et bestemt fagligt område og at de har fået erfaring med at 
udarbejde problemformuleringer og problemfelter. På den måde har modulet også bygget bro til de andre 
moduler på semestret og til projektarbejdet. De studerende bemærker, at øvelseshjælpen var 
uhensigtsmæssig og at et enkelt spor var kedeligt og uvedkommende. Det er samtidig det spor, som 
færrest efterfølgende valgte at skrive projekt indenfor.  
 
Jeg anbefaler, efter samtale med undervisergruppen, at vi næste år reducerer 4 spor til 3 og fjerner det 
spor, som faldt mest udenfor de studerendes interesse. Det gør også, at vi kan starte projektperioden lidt 
tidligere. Derudover gentænkes, hvordan øvelseshjælpen kan forbedres. Også her overvejer vi at inddrage 
mentorerne mere. Vi overvejer pt. også i undervisergruppen, om vi skal ændre på antallet af 
øvelsesopgaver, der skal laves. Er det nødvendigt at lave tre øvelsesopgaver eller kunne man følge sporene 
og så blot skrive en enkelt øvelsesopgave? Det skal også ses i lyset af, at vi gerne vil skabe mere tid til 
projektarbejdet efterfølgende og derfor ikke kan bruge for lang tid på, at der skal skrives øvelsesopgaver 
på sporene. Vi har ikke landet dette endnu, men har nedsat en mindre arbejdsgruppe, der arbejder med 
at finde en løsning.    
 
Modul 5: semesterprojektet. Som nævnt et par gange er det største kritikpunkt her, at projektperioden 
har været for kort, så den forlænger vi næste efterår. Derudover er projektperioden forløbet fornuftigt. Der 
er ros til en stor del af underviserne og statusseminaret bliver også evalueret positivt. Nogle af 
kommentarerne i evalueringerne vidner om, at nogle studerende har haft lidt vanskeligt ved 
kommunikation med og feedback fra vejlederne.  
 
Jeg anbefaler, at inddrage vejleders rolle mere eksplicit i Modul 1 (introduktion til problemorienteret 
projektarbejde) for at tydeliggøre overfor de studerende, hvad en vejleder er og hvordan sådan et 
samarbejde foregår. Derudover sættes mere fokus på konflikthåndtering. Endelig har jeg øget fokus på at 
ruste vejlederne til bedre at kunne håndtere procesproblemer i grupperne. Det sættes på dagsordenen til 
førstkommende lærermøde, når det nye semester skydes i gang i efteråret 2018.  
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Øvelser og feedback. Afslutningsvist vil jeg gerne bemærke, at vi er opmærksomme på, at vi har en 
mere generel udfordring omkring øvelser og feedback på øvelser, som ikke kun gælder 1. semester. De 
studerende efterspørger mere og hurtigere feedback på øvelser. I øjeblikket er vi, med de eksisterende 
timenormeringer, kun i stand til at give kollektiv feedback over Moodle. Vi ved, at det læringsmæssigt er 
bedre at få mere individuel feedback, men det er ikke en opgave, vi kan løfte med de timenormeringer, 
der er.  
 
Semesterkoordinator 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager semesterkoordinators anbefalinger til efterretning. 
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