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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 tre evalueringsmøder med forretningsudvalget: den 24. marts, den 25. april 2017 og 

den 13. juni 2017. Referater fra disse kan ses på moodle. 

 

Elektronisk semesterevaluering 

 

Forskningsdesign og kvalitative metoder 
Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 119 studerende. Heraf har 72% besvaret alle spørgsmålene, 
hvilket giver en svarprocent på 60%. I 2016 var der en svarprocent på 40%. 

Information om modulets mål 

 

 99% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om læringsmålene for modulet. I 

2016 gjorde det sig gældende for 96% af respondenterne.  

 94% af respondenterne føler sig i høj grad eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og 

metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 89% af respondenterne. 
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Interesse for fagområde 

 

 32% af respondenterne havde ved semestrets start meget stor eller stor interesse for modulets 
fagområde og 51% angiver at have haft nogen interesse i modulets fagområde. I 2016 angav 43% af 
respondenterne at de havde meget stor eller stor interesse og 55% havde nogen interesse for 
modulet fagområde. 

 52% af respondenterne angiver, at de her og nu her en meget stor eller stor interesse for modulets 
fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 56% af respondenterne. 
 

Fagligt og pædagogisk indhold, deltagelse og læring 

 
 96% af respondenterne vurderer det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 82% af respondenterne. 

 82% af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 90% af respondenterne. 

 93% af respondenterne finder den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 

I 2016 gjorde det sig gældende for 86% af respondenterne. 

 94% af respondenterne vurderer, at interaktionen med underviser var meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 91% af respondenterne. 

 60% af respondenterne finder læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 58% af respondenterne. 
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Fagligt udbytte af modulet 

 

 65% af respondenterne finder, at deres udbytte af modulet har været meget stort eller stort og 
31% af respondenterne finder deres udbytte af modulet middel. I 2016 fandt 32% af 
respondenterne, at deres udbytte af modulet var meget stort eller stort og 58% af respondenterne 
fandt, at deres udbytte var middel. 
 

Forberedelse af primær litteratur 

 

 53% af respondenterne har læst det hele eller det meste af primærlitteraturen, og 44% har 
foretaget en mindre grundig læsning. I 2016 havde 61% af respondenterne læst det hele eller 
meste og 30% har foretaget en mindre grundig læsning. 
 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang   

 

 36% af respondenterne angiver at bruge mellem 2-4 timer pr. kursusgang, mens 49% af 
respondenterne bruger under 2 timer. I 2016 brugte 44% af respondenterne mellem 2-4 timer og 
40% brugte under 2 timer. 
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Politisk filosofi 
Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er gjort tilgængeligt for 130 studerende. Heraf har 57 besvaret alle spørgsmålene, 
hvilket giver en svarprocent på 43%. I 2016 var svarprocenten på 61%. 
 

Information om modulets mål  

 

 95% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. I 2016 
gjorde det sig gældende for 91% af respondenterne. 

 64% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad rustet til at anvende fagets teorier og 
metoder i projektarbejdet. I 2016 gjorde det sig gældende for 59% af respondenterne. 
 

Interesse for fagområde 

 
 45% af respondenterne angiver, at de ved modulets start havde meget stor eller stor interesse for 

modulets fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 43% af respondenterne. 

 34% af respondenterne angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets 
fagområde. I 2016 gjorde det sig gældende for 32% af respondenterne. 
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Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 

 

 66% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 49% af respondenterne. 

 52% af respondenterne af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget 
tilfredsstillende eller tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 63% af respondenterne. 

 76% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 82% af respondenterne. 

 64% af respondenterne finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 57% af respondenterne. 

 64% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. I 2016 gjorde det sig gældende for 76% af respondenterne. 

 

Fagligt udbytte af kurset 

 
 26% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været meget stort eller stort, og 43% af 

respondenterne finder at deres udbytte har været middel. I 2016 angav 22% af respondenterne, at 
deres faglige udbytte var meget stort eller stort og 42% af respondenterne angav at deres udbytte 
var middel. 
 

Forberedelse af primærlitteratur 
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 50% af respondenterne angiver at have læst det hele eller det meste af primærlitteraturen, og 41% 

af respondenterne har foretaget en mindre grundig læsning. I 2016 angav 59% af respondenterne 
at have læst det hele eller det meste, og 30% angav at have foretaget en mindre grundig læsning. 
 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang  

 

 37% af respondenterne af respondenterne har bugt mellem 2-4 timer p. kursusgang, og 42% af 
respondenterne har brugt under 2 timer. I 2016 angav 34% at have brugt mellem 2-4 timer og 51% 
af respondenterne havde brugt under 2 timer pr. kursusgang. 
 

Moderne politikbegreber og politikanalyser 
 

Samlet status 

 

 Spørgeskemaet er sendt til 117 studerende. Heraf har 11 besvaret alle spørgsmålene, hvilket giver 
en svarprocent på 9%. I 2016 var der ingen af de studerende, som havde svaret på spørgeskemaet, 
og der findes derfor ingen sammenlignelige data fra 2016. 
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Information om modulets mål  

 

 91% af respondenterne føler sig i høj eller nogen grad informeret om målene for modulet. Der 
findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 

 84% 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 2016. 
 

Interesse for fagområde 

 
 75% af respondenterne angiver, at de ved modulets start havde meget stor eller stor interesse for 

modulets fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 

 75% af respondenterne angiver, at de her og nu har meget stor eller stor interesse for modulets 
fagområde. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 
 

Fagligt og pædagogisk indhold, egen deltagelse og læring 

 

 100% af respondenterne finder det pædagogiske indhold meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 

 82% af respondenterne af respondenterne finder deres egen aktive deltagelse meget 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 

 73% af respondenterne vurderer den anvendte litteratur meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 

 73% af respondenterne finder interaktion med underviser meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 
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 72% af respondenterne vurderer læring i forbindelse med øvelser meget tilfredsstillende eller 
tilfredsstillende. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 

 

Fagligt udbytte af kurset 

 
 64% af respondenterne finder, at deres faglige udbytte har været meget stort eller stort, og 18% af 

respondenterne finder at deres udbytte har været middel. Der findes ingen sammenlignelige data 
fra 2016. 

 

Forberedelse af primærlitteratur 

 
 64% af respondenterne angiver at have læst det meste af primærlitteraturen, og 36% af 

respondenterne har foretaget en mindre grundig læsning. Der findes ingen sammenlignelige data 
fra 2016. 
 

Tidsforbrug pr. kursusgang inkl. selve kursusgangen og forberedelse 

 

 55% af respondenterne af respondenterne har bugt mellem 2-4 timer p. kursusgang, og 36% af 
respondenterne har brugt under 2 timer. Der findes ingen sammenlignelige data fra 2016. 
 

Semesterprojekt og samlet semesterevaluering 
Desværre har ingen af de studerende på dette semester besvaret evalueringsskemaet. 
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Semesterkoordinators tilbagemelding 

Modul 5: Forskningsdesign og kvalitative metoder (fra Kasper der havde 1 forelæsning) 

Jeg havde én forelæsning omhandlende observationsmetode på faget. Der er ikke så mange kommentarer 

til denne forelæsning, men der er dog én studerende, som beskriver den som ”noget kedelig” og ”tog for 

meget udgangspunkt i egen PhD, og det var svært at se relevansen direkte”. Umiddelbart synes jeg ikke, at 

min PhD fyldte så meget i forelæsningen, den var mest tænkt som et eksempel undervejs, og fyldte vel 20 

minutter af den samlede forelæsning. Ideen med at tage udgangspunkt i egen PhD var at give et konkret 

eksempel på, hvordan jeg havde, og hvordan man kunne, bruge observationsmetode i et studie. Det skal 

dog siges, at de selvfølgelig ikke har den samme tid, og jeg kunne måske godt have brugt forelæsningen på, 

at få dem involveret lidt mere aktivt. Jeg skrev nogle noter til mig selv efter forelæsningen, og noget af det, 

som jeg godt kunne tænke mig næste gang, er at skrue lidt ned for mængden af indhold, give dem en lille 

kort refleksionsøvelse omhandlende observation, og så måske også skrue lidt ned for min PhD, men i stedet 

være lidt mere skarp på at den blot er ét eksempel.  

Modulet lader til generelt at være godt evalueret. Vi/jeg skal måske være særligt opmærksom på, ikke at 

tale kvalitativ metode op mod kvantitativ metode. Dels er distinktionen uheldig og det gør muligvis ikke 

noget godt for de studerende. Yderligere nævnes adgangen til litteratur som et problem, jeg er ikke helt 

klar over, hvad det refererer til, men det er selvfølgelig en opmærksomhed vi må have. Næste år vil jeg 

sætte endnu et kapitel på fra grundbogen i stedet for én af artiklerne, og det kan (på den helt lille skala) 

bidrage til at afhjælpe at lidt mindre litteratur skal hentes eksternt. Samtidig er der måske også en 

formidlingsopgave for os undervisere til de studerende ift., hvorfor det er vigtigt med de videnskabelige 

tidsskriftsartikler også.  

Fra Kelvin: Uddrag fra evaluering: ”Forelæsningerne bestod af Kelvin, der siger, nu skal i starte med bogens 

nvivio-manual og bare starte fra side et til side x. Hver gang vi spurgte kelvin om spørgsmål kunne han ikke 

hjælpe. Det var ikke kun ift. Mac, det var det hele og skuffende. Derudover SUPER GODE HJÆLPELÆRER, de 

gjorde det rigtig godt.” 

I forhold til bemærkningen om at de blot skulle starte fra side 1 i Nvivo manualen, kan det oplyses, at det er 

rigtigt at manualen er grundlæggende for gennemgangene, men samtidig er der udarbejdet powerpoints, 

som de skal hente moodle, der fortæller hvilke afsnit og sider der skal bruges, samt anvisninger på de 

steder i manualen hvor funktionaliteten er en anden. 

Med hensyn til oplevelsen af, at vedkommende ikke har kunnet få hjælp på spørgsmål, kan jeg ikke 

genkende situationen. Men beklager, at det er oplevelsen. 

Modul 6: Politisk filosofi (Simon Lauman Jørgensen) 

Forelæsningsformen stiller store krav til de studerendes selvdisciplin. Mange bruger meget lidt tid på at 

sætte sig ind i det nye stof. Tanken er at litteraturen og forelæsningerne skal stimulere deres kritiske 

tænkning. Det kræver at de læser og overvejer løbende og ikke blot sætter sig op til en forelæsning og 
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forsøge at følge med uden at have læst. Det virker ikke til at de studerende af sig selv opretter læse- og 

studiegrupper og diskuterer, det de har læst.  

Semestret generelt  

Ingen studerende har udfyldt den samlede semesterevaluering. Dog er indtrykket fra modulevalueringerne 

og FU-møderne at semestret overordnet set fungerer godt. Måske kunne det diskuteres, om vi på en eller 

anden måde, kan adressere forventninger til læsning og fremmøde på semestret og i forelæsninger i højere 

grad.  

 

Studienævnsanbefalinger 
Semesterkoordinator Simon L. Jørgensen kunne ikke være til stede til mødet, men der var ros fra FU-
udvalget til semesterkoordinator for at tage kritik på FU-møder til efterretning. Studienævnsformanden 
gennemgik derfor evalueringerne.  
 
Besvarelsesprocenten i kvalitativ metode var næsten på 60%, hvorimod ingen studerende har besvaret 
semesterevalueringen. Studienævnsformanden opfordrede de studerende i studienævnet til at tænke over 
nye måder at få de studerende til at besvare semesterevalueringerne. Der var flere studerende, som havde 
klaget over, at de ikke kan downloade artikler fra AUB hjemmefra. Studienævnsformanden vil sende en 
vejledning ud til dette.  
 
Politisk Filosofi  
De studerende i studienævnet udtrykte et generelt ønske om mere operationalisering og hvad man kan 
bruge politisk filosofi til i praksis. Studienævnet vil give ønsket videre til underviser. De studerende i 
studienævnet bemærkede, at afviklingen af øvelser er svær, da kun få studerende deltager i øvelserne  
 
Moderne politikbegreber  
Øvelser fungerede godt i forhold til de skriftlige afleveringer.  
 
Forskningsdesign og kvalitative metoder  
Nvivo forelæsninger skal genovervejes, da der også tidligere har været rejst kritik. 

 


