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Evaluering, 3. semester, efterår 2017 
Projektarbejde og semesterevaluering 
 

Elektronisk evaluering 
 
Samlet status 

 
 
 
Desværre har ingen studerende gennemført den elektroniske projekt- og semesterevaluering, som det 
ses af ovenstående. Semestrets moduler er dog evalueret særskilt og semesterkoordinators 
kommentarer fremgår i det følgende. Herudover er der foretaget en kvalitativ evaluering på semestrets 
FU-møde. Referat fra FU-mødet fremgår af moodle.  
 

Semesterkoordinators kommentarer 

 
I 2017 var aktiviteterne på 3. semester følgende: 

- Samfundsøkonomi 
- Forskningsdesign og kvantitativ metode 
- Velfærdsstat 
- Projektarbejde 

De fire aktiviteter er blevet evalueret elektronisk med følgende svarprocenter: Samføk: 33%, Metode: 63 %, 
Velfærdsstat 8,7 %. Ingen studerende har gennemført evalueringen af projektarbejdet og semestret som 
helhed. Der er foretaget en kvalitativ evaluering af semesteret den 22. november med en gruppe 
studerende i form af et FU møde.  
 
Samfundsøkonomi: Det faglige udbytte af kurset og det pædagogiske indhold har fået en meget positiv 
evaluering. Ligeledes har de studerende været relativt grundigt forberedt. NN har på grundlag af svarene 
på spørgeskemaet lavet en relativt udfoldet evaluering af faget samfundsøkonomi. Denne evaluering 
vedlægges. I denne rejser NN bl.a. følgende problemstilling: ”Og så har semesterkoordinator måske et godt 
svar på: ”vi indledte forelæsninger i forskningsdesign og statistik mens vi netop forberedte til denne 
eksamen. Det kunne meget nemt have været flyttet til efter samfundsøkonomi-modulet var overstået, da 
der er en hel del dage, hvor der ikke afholdes forelæsninger overhovedet””. Hertil kan jeg sige, at det 
absolut ikke er mit påfund, at der er overlaps mellem de forskellige fag. Det er noget jeg tidligere som 
koordinator har søgt at bekrige (se også nedenfor). Det var en praksis jeg overtog (har i denne omgang kun 
været koordinator for semesteret i efteråret 2017), og som jeg ikke umiddelbart så nogen grund til at 
ændre, da det var sidste gang, at semesteret var organiseret på denne måde. 



 
Fagansvarlig NN er kommet med følgende anbefalinger til samfundsøkonomi: 

- Svarprocenten er faldet til under det halve. Det understreger vigtigheden af, at der sker en 
evaluering på klassen til den sidste undervisningsgang (det skete ved en fejl ikke); 
 

- I princippet rejser det jo lidt spørgsmålet om validiteten, men de kvantitative svar er i ret nøje 
overensstemmelse med de svar, som vi fik i E2016; 
 

- spørgsmålet om en engelsk lærebog eller ej har tidligere været et tema. Denne gang har vi direkte 
spurgt. Kun 16 % angiver, at det i høj grad er et problem med en engelsksproget lærebog. Det gør, 
at kvaliteten af lærebog – ikke sproget – også bør være afgørende fremover. Og her er det 
lærerkorpsets vurderingen, at de danske lærebøger stadig kommer til kort; 

 
- dog kan det ikke understreges nok, at forelæserne så også bør holde sig til de engelske betegnelser 

og ikke anvende danske og engelske termer skiftevis. Det forvirrer; 
 

- flere af de studerendes svar er influeret af, at en ny og anderledes forelæser (koordinatoren) er 
blevet en del af forløbet. Resultaterne viser, at langt flere sammenlignet med E2016 ikke føler sig 
rustet til at anvende fagets metoder, samtidig med at langt flere nu ’i høj grad’ føler sig rustet. Det 
peger på, at det lidt paradoksalt har givet både mere sikkerhed og mere usikkerhed; 

 
- noget kunne således tyde på, at forelæsernes tilgang er lidt mere forskellig end tilrådeligt, selv om 

flere angiver, at de accepterer og sætter pris på forskellene og gerne ser teamet på tre lærere 
fortsætte. En anden lærebog kan måske reducere det problem (der skal vælges en anden lærebog 
under alle omstændigheder, da den nuværende ikke revideres fremover); 

 
- undervisningen også i år har givet de studerende en større interesse for faget 

 
- hjælpelærerne og øvelserne er stadig noget af et hit – det er tydeligt, at det er her, at de 

studerende lærer. Dog angives det, at der er for få hjælpelærere; 
 
Hvad angår de relativt få kvalitative udsagn, så er det værd at notere: 
 

o At der efterlyses mindre vægt på udenadslære til eksamen; 
o At flere noterer sig, at der er mere mikro- end makro; 
o Inden eksamen skal det understreges, at man vil blive eksamineret i såvel mikro- som 

makro, og at øvelserne er helt identiske med eksamensspørgsmålene; 
o Et klassisk problem er, at forelæsernes kritik af lærebogen fremstår ukonstruktiv. Det må vi 

finde en løsning på – måske sker det af sig selv med en ny bog. Koordinatorens erfaring er 
imidlertid, at de studerende har det svært med kritik af lærebogen, selv om det burde være 
en naturlig del af det at gå på et universitet; 

o Noget kunne tyde på, at vi med fordel kan styrke anvendelsen af den økonomiske teori – 
ikke mindst på danske økonomiske forhold. 

 
• Og så har NN måske et godt svar på: ”vi indledte forelæsninger i forskningsdesign og statistik mens vi 

netop forberedte til denne eksamen. Det kunne meget nemt have været flyttet til efter 
samfundsøkonomi-modulet var overstået, da der er en hel del dage, hvor der ikke afholdes 
forelæsninger overhovedet” 

 
På den baggrund foreslås det, at studienævnet og lærerne overvejer følgende: 
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- at der sker et lærebogsskift til en ny lærebog – formentlig på engelsk – der lægger større vægt på 
makro og har en større vægt på anvendelsen af den økonomiske teori på konkrete 
samfundsproblemer – herunder samspillet med politik (der er allerede en proces i gang her). 
Herved vil vi også i endnu højere grad kunne leve op til studieordningen for faget; 

- at det undersøges, om der er mulighed for at ansætte flere hjælpelærere 
- at evalueringen atter iværksættes til den sidste forelæsning for at øge svarprocenten; 
- at vi i undervisningen konsekvent anvender engelske termer, men oversætter dem første gang til 

dansk (der eksamineres på dansk) 
- at der gøres mere for at styrke anvendelsen af faget.  
- det skal allerede ved den første forelæsning understreges, at der anvendes helt de samme 

spørgsmål som til øvelserne, og at der udprøves i såvel mikro som makro. 
 
 
Metode: En del studerende ytrer nogen kritik mod den anvendte litteratur, og det faglige udbyttet opleves 
som ”middel”/”lille”, medens interaktion med underviser og læring i forbindelse med øvelser vurderes 
”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende”. De studerende forberedelse til forelæsningerne er 
utilstrækkelig. 
 
Velfærdsstat: Svarprocenten er meget lav, så der er åbenbare problemer med validiteten. De få 
studerende, der har besvaret skemaet, er meget tilfredse med kurset. De studerendes forberedelse kunne 
også være bedre. 
 
Projektarbejdet er som nævnt ikke evalueret, men der blev afholdt et FU-møde ultimo november 
Generelt oplyser de studerende at det samlede semesterforløb har været meget presset. FU finder, at det 
blev så presset, bl.a. fordi de forskellige fag har overlappet hinanden. 
Da efterårssemesteret ikke er på meget mere end 4 måneder, vil jeg fremadrettet foreslå, at semesteret 
sektionaliseres, sådan at forstå, at hvis et fag f.eks. er normsat til 5 ETCS, så kan dette fag samlet (inklusiv 
eksamen) disponere over 0,66 måneder (= 3 uger), og at disse 3 uger f.eks. ligger fra den 1-21 september, 
hvorefter næste fag kan tage over. 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet er enige i anbefalingen af en ny lærebog til brug for undervisningen i Samfundsøkonomi. Der 
pågår profildiskussioner i lærergruppen. Et synspunkt er, at økonomi med fordel kan blive en mere 
integreret del af uddannelsen ved inddragelse af økonomisk politik set som policy felt. Gerne med mere 
fokus på makroøkonomi fremfor mikroøkonomi. Faggruppen udarbejder et oplæg.  

 
Metodekurset er i den nye studieordning opgraderet til 10 ECTS og bør således tænkes bredere end 
tidligere. Det bør således give inspiration til den samlede metodeundervisning på bacheloruddannelsen.  
 
Der ligger en udfordring ift. planlægning af kurserne, således at der er tid til, at de studerende kan forbedre 
sig til undervisning og eksamen. Studieadministrationen vil være særligt opmærksomme på den 
problematik fremadrettet. 
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