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Speciale- og uddannelsesevaluering, Politik & Administration,  
efterår 2016 og forår 2017 
 
Evalueringen er gjort tilgængelig for de studerende på 10. semester ad to omgange: I første omgang for 
de studerende, der blev forsinkede og derfor ikke dimitterede rettidigt i foråret 2016 men i løbet af 
efteråret 2016. Disse er således medtaget i denne evaluering sammen med de studerende, der 

dimitterede rettidigt i foråret 2017. 

 
Status – efterår 2016 
 

 
 
 

 

Status – forår 2017 
 

 

 

 
 15 studerende har udfyldt spørgeskemaet ud af 39 mulige. Det giver en svarprocent på 38%. 

Svarene er sammenlignet med evaluering foretaget i 2016, hvor 15 studerende ligeledes havde 

svaret på evalueringen, hvilket gav en svarprocent på 54%.



Hvem er din specialevejleder? – efterår 2016 

 

 

1) Hvem er din specialevejleder? – forår2017 
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Interaktion med specialevejleder – efterår 2016 

 

 

Interaktion med specialevejleder – forår 2017 

 
 

 Samtlige respondenter vurderer interaktionen med specialevejleder meget tilfredsstillende eller 

tilfredsstillende, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 2016. 
 

 

Hvordan vurderer du samarbejdet med evt. case-virksomhed – efterår 2016 

 
 
Hvordan vurderer du samarbejde, fysiske forhold og omgivelser, 

studiefællesskab og trivsel – forår 2017 
 

 
 Der findes ikke sammenlignelige data for 2016. 



3) Hvad har fungeret godt omkring specialearbejdet? Efterår 2016 

F.eks. mulighed for fordybelse, eget specialerum, etc. 
 

 Det har fungeret godt at have eget rum med andre specialestuderende - mulighed for fordybelse og 
hurtig opstartsproces. 

 Vejleder har konsekvent svaret hurtigt og præcis tilbage pr email 
 Det har været meget fordelagtigt, at vi har haft adgang til et godt rum ude på universitetet (fib. 3 

lokale 61), hvilket har været med til at skabe gode rammer for vores specialearbejde. 
 eget specialerum og godt samarbejde, muligheden for at skrive som en gruppe 

 
3) Hvad har fungeret godt omkring specialearbejdet? Forår 2017 

F.eks. mulighed for fordybelse, eget specialerum, etc. 
 

 Det var super at have eget rum - Dette burde være en selvfølge på alle projektforløb - det giver en 
helt anden ro til arbejdet. Dog er indeklimaet i rummene på Fibigerstræde mildest talt dårligt. 

 Det der har fungeret godt ved specialet, har som sådan ikke noget med specialeforløbet at gøre. 
Men istedet selve uddannelsesforløbet på Aalborg, med alle de projekter vi har lavet (og øvet os 
med), hvilket gjorde mig i stand til at gennemføre mit speciale. 

 Gruppen har fungeret godt.  

Muligheden for mere vejledning end normalt har fungeret godt.  
Tiden til specialet har været fint. 

 Vi fik et resultat på vores undersøgelse, hvilket sjældent sker. 
 Eget specialerum har været essentielt for processen. Det har muliggjort, at adskille fritiden og 

arbejdstiden, samt gøre, at når jeg var i specialerummet, så arbejdes der fokuseret. 
 Muligheden for fordybelse 
 Specialekontor, åben og let tilgængelig vejleder 

 Eget specialerum er yderst vigtigt. Det at flere grupper er i umiddelbar nærheden af hinanden har 
styrket det sociale sammenhold markant. Dette sammenhold har været næsten ikke eksisterende 

på tidligere semestre, grundet adskillelsen af de studerende. 

 

3a) Hvad har fungeret mindre godt omkring specialearbejdet? 
Kom også gerne med forslag til studiemæssige tiltag, som kunne forbedre 

processen :) – Efterår 2016 
 

 Motivationen falder hurtigt efter lang tid hvor man ikke ser andre medstuderende. Nogle tiltag her 
kunne være oplagt. 

 at jeg løb tør for SU-klip så jeg måtte arbejde rigtigt meget ved siden af speciale skrivning hvilket 
forsinket min process -> det er naturligvis ikke noget AAU kan drages ansvarlig for :) 

 I og med at specialet er relativt individuelt kan jeg ikke se nogen umiddelbare forbedringer. 
 

3a) Hvad har fungeret mindre godt omkring specialearbejdet? 

Kom også gerne med forslag til studiemæssige tiltag, som kunne forbedre 
processen :) – Forår 2017 
 

 Det dårlige indeklima, 
 Tidsperioden. Synes ikke der har været meget tid (underligt nok). Kunne måske også godt have 

brugt, noget mere støtte fra Aalborg universitet. Måske er dette specialevejleders opgave? I dont 
know. Men sådan moralsk støtte, og måske også nogle der lige siger noget ala "Hey, hvis du gerne 

vil arbejde med disse og disse ting, kan det jo være en fordel, at skrive speciale om dette". Min 
gruppes speciale emne, var nemlig lidt tilfældig. 

 Muligheden for specialerum er fint, men rum i fib 3 er meget små og med dårligt indeklima. ' 
 
Ny vejleder har aldrig haft med grupper på Aalborg Universitet at gøre. Dette skaber usikkerhed i 
processen og omkring eksamen. 
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 Skriveprocessen 
 Det var hårdt at skrive alene. Så min anbefaling er, at andre skal tænke meget nøje over at skrive 

alene. 
 Lidt sene tilbagemeldinger fra kontoret. Mange studerende der ikke bruger deres specialekontor. 
 Muligheden for ekstra tavler og lignende. 

 

UDDANNELSESEVALUERING 
 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? Efterår 2016 

 

 

 

1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? Forår 2017 

 

 

 
 Hovedparten af respondenterne vurderer uddannelsens faglige niveau højt. I 2016 var billedet 

det samme. 
 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? 
Efterår 2016 
 

 Evaluering!!! 
 mere håndværksfag som evaulering og måske et projekt mindre 

 

1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau?  

Forår 2017 
 

 I metode undervisningen - gerne mere og højere kvalitet 



 Mere omkring uddannelses brug i praksis. vi lærer ikke nok om forvaltningsret i praksis, hvad er 
sagsfremstillinger osv. 

 Evaluering. 
 Ja, på kurserne. Generelt har der været mange gentagelser fra tidligere kursusforløb. Flere af 

kurserne har været fragmenteret - der har ikke være en rød linje igennem forløbet. Jeg synes, at 
bacheloruddannelsen har været fantasteistisk, men kandidaten har ikke levet op til mine egne 

forventninger. Synes også at der har været en del selvstudie det første år. VI har heldigvis haft 
projektforløb - der lærer man for alvor noget. 

 Generelt hele kandidaten. Jeg har været ualmindeligt skuffet over, at specielt 7, 8 semester var en 
uddybet gentagelse af bacheloren. Specielt 7. semester var dårligt, da der var alt for meget fokus 
på, at sikre tilflytter studerendes forståelse for tidligere materiale. 

 Nej 

 Generelt kursusfagene på kandidaten havde et lavt niveau oftest lavere end fagene på bacheloren. 
Det der før uddannelsen stadig er middel er de projekter man som studerende selv skaber så de 
bliver udfordrende. 

 Færre gentagelser i starten af hvert modul i relation til grundlæggende forhold. Eksempelvis fokus 

på NPM til NPG i offentlige styring. Langt større inddragelse af studerende og højere krav til at 
kunne referere indholdet/væsentligste pointer fra litteraturen til den pågældende forlæsning 

 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? Efterår 2016 
 
 

 

 

2) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige indhold? Forår 2017 
 
 

 

 
 Hovedparten af de studerende finder uddannelsens faglige indhold tilfredsstillende. I 2016 var 

billedet det samme. 

2a) Manglede der elementer i uddannelsen, eller er der elementer der med 
fordel kunne betones noget mere? Efterår 2016 
 

 Mulighed for udvidet statistikkursus. evt. ved valgfag 
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 Jeg mangler valgfag og mulighed for at forfølge faglige interesser. jeg mangler fokus på 
international politik - jeg synes pol.adm er en fed uddannelse men jeg synes den til tider kan virke 
som en maskine der skal producere konsulenter til kommunen. Jeg synes der burde være et 
semester kun med international politik. Vi manglede ordenlig feedback på opgaver (personlig 
samtale) og i det hele taget mere interaktion mellem undervisere og studerende. Jeg mangler også 
krav til at de studerende har læst der lektiker osv 

 Helt klart evaluering! Da dette er noget som vi som studerende skal bruge meget ude i det virkelige 
liv, mener jeg, at det er for dårligt, at der kun har været ét kursus i dette. Og når dette samtidig 
kun har været på 5 ects og med en SVENSK grundbog er det noget som SKAL forbedres til de nye 
studerende. 

 Evaulerign 
 

2a) Manglede der elementer i uddannelsen, eller er der elementer der med 
fordel kunne betones noget mere? Forår 2017 
 

 Forandringsledelse. Generelt mere praksisrelateret - det  er det vi skal bruge på den anden side. 
 Vi er nød til, at skabe et bedre sammenspil mellem den akademiske og teoretiske viden vi får, og 

hvordan vi bruger det konkret i arbejdslivet. Dette perspektiv er super vigtigt. En ting man kunne 
gøre mere af, er at lave flere  eksamer, hvor pensum, skal "løse" virkelige problemer 

 Metode 

 der mangler mere viden omkring hvad det er vi skal i praksis. der mangler mere undervisning 
omkring økonomistyring og langt mere omkring kvantitativ metode 

 Mere undervisning, flere projekter. 
 Man kunne smide et metodekursus ind på kandidaten - gerne kvantitativt. Eller et fag om statens 

og kommunernes "husholdnings" økonomi. 
 Forvaltningsret. Embedsmandsvirke. Det er mig en gåde, hvordan en uddannelse, som er så 

fokuseret på hvordan det offentlige fungere, stort set ikke behandler, hvordan embedsmandsvirket 

fungerer. 
 Gerne flere gæsteforelæsninger med nogle der har arbejder ude i forvaltningerne. Mere 

undervisning i jura og/eller økonomistyring 
 Flere fag der giver mening i forhold til den verden vi skal ud i såsom evaluering og governance. 

Mere metode ville også være godt! 
 Embedsmandspligter og hvilke dilemmaer vi kan møde, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet i den 

forbindelse. I modulet "Organisation og ledelse i den offentlige sektor" skal der være markant mere 

fokus på "dagligdagsledelse" og ikke kun forandringsledelse, det medvirker til at modulet virker 
ufatteligt ensformigt. 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener med fordel kunne nedtones? 
Efterår 2016 
 

 Jeg mener at gruppearbejdet ofte fyldte for meget. Nogle gange gav det god mening med 
gruppearbejde, fx til modulet evaluering i den offenlige sektor, men synes godt det kan nedtones 
lidt. 

 alt med administration! budgetplanlæg, statistik og organisationteori osv 
 Hvis det skulle være noget så burde vi måske ikke have tre kurser om velfærdsstaten og den 

forandring den er igennem. Et på bacheloren og et på kandidaten burde være nok. 

 Arbejdsmarked 
 

2b) Er der elementer i uddannelsen, du mener med fordel kunne nedtones? 

Forår 2017 
 

 Det er ikke vigtigt mere, at kunne en pensum bog udenad. Det er vigtigere, at kunne forstå, tolke, 
og bruge indholdet i en virkelig kontekst. Igen kan der henvises til projekter og eksamer, der skal 
kunne have noget "virkelighed" over sig 

 Genrelt gentagelser fra bachelor og til kandidat 
 Projekter! Alt for mange. 
 Modul 1,3, 5 & 7 var ikke imponerende. Lavt niveau, rodet strukturering, flere gentagelse. Generelt 

uambitiøst. Man kan sagtens holde fast i moduloverskrifterne, men man bør nu ændre indholdet. 

 NEW PUBLIC MANAGEMENT 



 Nej 
 Velfærdsstaten har man haft rigelig af på bacheloren og politisk kommunikation. Generelt ville mere 

undervisning være godt vi har jo reelt kun 60 lektioner på hele kandidaten. 
 Lidt mindre fokus på NPM-->NPG. Modulet "Organisation og ledelse i den offentlige sektor" 

omhandler stort set kun forandringsledelse. 

3) Sammenhæng og udvikling i uddannelsen – Efterår 2016 
 

 
 

3) Sammenhæng og udvikling i uddannelsen – Forår 2017 
 

 

 
 

 Hovedparten af respondenterne finder sammenhængen mellem uddannelsesaktiviteterne på de 
enkelte semestre fin eller nogenlunde. I 2016 var tilfredsheden større idet 87% af 

respondenterne fandt sammenhængen meget tilfredsstillende eller fin.  
 Hovedparten af respondenterne finder sammenhæng og udvikling mellem semestrene 

nogenlunde eller fin. I 2016 vurderede 73% af respondenterne at sammenhængen og udviklingen 
mellem semestrene var meget tilfredsstillende eller fin. 
 

3a) Er der områder, hvor du mener, at sammenhængen og udviklingen har 

været mangelfuld? Efterår 2016 
 

 Igen må det være evaluering. 
 

3a) Er der områder, hvor du mener, at sammenhængen og udviklingen har 
været mangelfuld? Forår 2017 
 

 Man kan få et indtryk af, at underviserne ikke taler sammen om, hvad de enkelte vil undervise om. 

Derfor kommer der utrolig mange gentagelser, som er unødvendige og direkte spild af tid. Både for 
underviserne, men også for de studerende. Dette har været et gennemgående problem gennem 

hele uddannelsen. 
 der har været meget gentagelse på bachelor og kandidat i Politik og Administration, også for meget 

gentagelse. 
 Der er relativt mange gentagelser på kandidaten og bacheloreren (nogle gange er det sågar samme 

slides) 
 Generelt, har der været for meget gentagelse af hvad der er foregået på tidligere semestre, fremfor 

at fokusere på det pågældende. 

 Nej 
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3b) I bekræftende fald, hvordan kunne sammenhængen og udviklingen 
forbedres? Efterår 2016 
 

 jeg synes der skal være mindre sammenhæng - jeg skal synes der skal være valgfag! 
 Man kunne lave et kursus på 15 ects point omkring evaluering for at gå mere i dybden med dette 

og derefter måske lave et projekt om dette. 

3b) I bekræftende fald, hvordan kunne sammenhængen og udviklingen 

forbedres? Forår 2017 
 

 Tal sammen. Læs hinandens undervisningsoplæg, som er sendt ud til de studerende. 
 Internt i kurserne kunna man overveje at have mere fokus på at der skulle være 1 eller to 

hovedtemaer. Forelæsningsrækken i modul 1 var (næsten) 10 uafhængige forelæsninger. Hvis der 
ikke skabes helhed på tværs og der samtidig ikke er meget inddragelse, så kan vi lige så godt få 
undervisning på podcast. 

 Nej 

4) I hvilken grad er du enig i, at udbyttet af din kandidatuddannelse opfylder 
nedennævnte kompetencemål (jf. studieordningen)? 

 
Viden 

- Viden om videregående politiske og forvaltningsmæssige/administrative fag- 
og probelmområder baseret på højeste internationale niveau (faglige 

kerneområder og tværgående områder) 
- Viden om særlige/supplerende politiske og administrative analyser og 

problemløsninger, som ikke indgår i de faglige kerneområder og tværgående 
områder (valgfag) 

- Viden om praksisrelaterede politisk-administrative problemstillinger i 
organisationer og virksomheder (uddannelsespraktik) 

Færdigheder 
- Færdighed i selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre dybtgående 

undersøgelser af samfundsmæssige og politisk-administrative problemer samt 

at kunne forholde sig kritisk til det anvendte teoretiske og metodiske grundlag 
- Færdighed i at anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder i en 

analytisk sammenhæng og overføre viden og indsigt om politiske og 
administrative problemstillinger fra et område til et andet 

- Færdighed i at udvælge og anvende relevante teorier og metoder fra 
uddannelsen i en analyse af en praksisrelateret problemstilling fra 

organisationer og virksomheder (uddannelsespraktik) 
- Færdigheder i at indgå i et samarbejde om at planlægge og gennemføre 

politisk-administrative opgaver på et akademisk niveau (uddannelsespraktik) 
-Færdighed i at formidle en samfundsvidenskabelig viden på en systematisk og 

velstruktureret måde i skriftlig og mundtlig form 
Kompetencer 

- Evne til at forstå samspillet mellem samfundsmæssige udviklingstendenser 
og den offentlige sektors udvikling samt evne til at gennemføre kvalificerede 

analyser af samspillet i forhold til udvalgte områder 

- Evne til at forstå, udarbejde, analysere og evaluere politikforslag og 
implementeringsprocesser i offentlige og private virksomheder og 



organisationer 
- Evne til at forstå og indgå i organisatoriske og institutionelle forandrings og 

reformprocesser i den offentlige forvaltning samt evner til at gennemføre 
analyser af offentlig styring, organisation og ledelse i relation hertil. 
 

 

 
Efterår 2016 

 
 

Forår 2017 

 
 

 Hovedparten af respondenterne er enige i, at deres udbytte af uddannelsen er i 
overensstemmelse med uddannelsens kompetencemål. I 2016 var samtlige respondenter enige 
eller meget enige i dette.  

4a) Er der områder, hvor du finder, at uddannelsen ikke opfylder 

kompetencemålene? Efterår 2016 
 

 Det ved jeg ikke. 
 

4a) Er der områder, hvor du finder, at uddannelsen ikke opfylder 
kompetencemålene? Forår 2017 
 

 Jeg læser kompetencemålene, og kan godt se, at jeg i løbet af de 2 år har læst disse ting og 
arbejdet med dem, men føler ikke at jeg personligt kan leve op til de kompetencemål i et 
arbejdsperspektiv. 

 Det har jeg svært ved at vurdere, da jeg har lært det mest af det ovennævnte på min bachelor (jeg 
har kun taget kandidaten hos aau) 

5) Hvordan vurderer du, at din studiebelastning har været? Efterår 2016 
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5) Hvordan vurderer du, at din studiebelastning har været? Forår 2017 

 
 

 Hovedparten af respondenterne vurderer, at deres studiebelastning har været passende. I 2016 

vurderede samtlige respondenter at studiebelastningen var passende og en enkelt at den var høj. 

 

5a) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for høj på visse 
områder, hvilke områder vil du så pege på? Efterår 2016 
 

 Den har aldrig været for høj, hvis ikke har fået læst lektiker har det snare været grundet dovnskab 
eller lysten til øl - jeg synes mængden af lektier og eksamenslektier har været fair. 

 Ingen 
 

5a) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for høj på visse 

områder, hvilke områder vil du så pege på? Forår 2017 
 

 Det var lidt at lave mens undervisningen foregik og meget mens projekterne stod på. 

 Der er meget læsestof, der skal forstås - og ikke kun læses. Du har både projekt og forelæsninger. 
Men det er jo en del af studiet. 

5b) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for lav på visse 

områder, hvilke områder vil du så pege på? Efterår 2016 
 

 jeg synes underviserne skal stille flere krav til at de studerende er forberedte og til deltager i faglige 
aktiviteter istedet for at henvise til den der 68'er holdning om personligt ansvar og alt det 

rundkredssiddende pædagog plajt 
 Ingen 

 



5b) Hvis du vurderer, at din studiebelastning har været for lav på visse 
områder, hvilke områder vil du så pege på? Forår 2017 
 

 Undervisning. 
 Kursusgangene. Studiebelastningen har været ganske passende i forbindelse med projektarbejde, 

men har brugt væsentligt færre timer pr forelæsning i forhold til på bacheloren, hvilket primært 
skyldes det relativt lave niveau på kandidaten. 

 Det eneste reelle belastning kommer fra projekterne. Kurserne har meget lille læsemængde og der 
er meget få lektioner. 

 Der burde stilles højere krav eksempelvis i forbindelse med øvelsesopgaver og der kunne med 
fordel være flere af disse. 

 

6) Har du supplerende bemærkninger vedrørende din kandidatuddannelse? 
Efterår 2016 
 

 Det har været nogle rigtige fede år og jeg er glad for at have læst pol.adm på AAU. Jeg vil gerne 
rose administrationen og ledelsen herunder særligt Lene Rævdal og Lene Dalsgaard for deres 
bemærkelsesværdige tålmodighed og hjælpsomhed i forbindelse mit lidt udsædvanlige studieforløb 

 

6) Har du supplerende bemærkninger vedrørende din kandidatuddannelse? 
Forår 2017 
 

 Udgangspunkt, gør i det rigtig godt. Fortsæt med, at støtte op om semesterprojektet. Men husk at 
arbejde semestrenes fag ind i projekterne, sammen med en virkelighedsnær problemstilling. 

 Der kan med fordel flyttes rundt på evalueringsmodulerne, så de studerende som vælger evaluering 
ikke modtager undervisning for 2. modul, inden de har haft 1. modul. 

 få arbejdet vores fremtidig praksis mere ind i studiet, vi ved ikke noget om hvad vi skal arbejde 

med før vi har været i praktik (hvilket er på sidste år) 

 Mere social aktivitet. 
 I forhold til bacheloruddannelsen synes der ikke at være en naturlig progression i niveauet. Jeg 

havde håbet - og forventet - at niveauet ville blive ved med at stige. Det må jeg konstatere ikke er 
tilfældet på kandidaten. Heldigvis har vi haft masser af projektarbejde, hvor man for alvor kan lære 
noget. Mit personlige faglige udbytte af kursusgangene har været beskedent. Så det håber jeg, at 
der vil gøres noget ved i fremtiden. 

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnsformanden berettede, at de studerende er meget glade for faste grupperum, tilhørssted og 

sparring med andre specialestuderende. Nogle finder ikke at niveaet er højt nok, og nogle klager over 
gentagelser fra bacheloruddannelsen. Nye studieordninger i 2019 skulle gerne hjælpe på dette. 


