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Evaluering af 1. semester, PAS, Efterår 2018 
Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 
De studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse efter hvert modul, ligesom de 
har udfyldt en kombineret projekt- og semesterevaluering. Resultaterne heraf fremgår i det følgende.  
 

M1: Introduktion til det problemorienterede projektarbejde 
 
 
 
 

Status 
 

 
 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 71%, da 96 ud af 135 mulige har gennemført hele evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

 

Kommentarer: 
• Det kommer meget an på hvilken forlæser der underviser. 
• Kunne godt have brugt mere konkrete eksempler på flere af metoderne 
• det har været et godt forløb, det var rart at forløbet var sideløbene med de andre moduler. 
• Synes vi fik en god pædagogisk gennemgang fra start om, hvad vi skulle bruge det til. 
• Fagets teorier og metoder syntes jeg er utrolig svært . 
• Rigtig godt med overblik i starten, og at det lægger nogenlunde i takt med ens opgave. 
• Der er tendens til, at der bliver trådt meget vande i forelæsningerne. Det kan godt svække 

koncentrationen hos lytteren, at tingene bliver gennemgået i for lavt tempo. 
• Det er et lidt abstrakt fag at undervise i, så det er fint at komme med konkrete eksempler ved fx at 

gennemgå et projekt. 



• Kan godt bruge en mere overordnet forklaring af hvad en "god" opgave er. Synes "den gode 
opgave" er et lidt flyvsk begreb 

• Jeg synes at underviserne har været utrolig gode til at formulere sig, men også at undervise på en 
måde som har gjort noget (måske) lidt kedelidt stof spændende. Stor klapsalve til underviserne 

• Det kan være svært at anvende teorier og metoder, når man ikke er kommet igang med projektet 
 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Efter modul 1s afslutning har man som studerende fået en forståelse for, at disse læringsmål er 

yderst relevante - specielt i forbindelse med de mange kommende semesterprojekter m.v. 
• Det bliver mere spændende jo længere man kommer i forløbet --> mere information og viden gør 

det mere spændende 
• I starten virkede det lidt blødt, da det omhandlede det gode gruppearbejde. Men jeg synes, det har 

givet rigtig god mening med tiden, eftersom gruppearbejde fylder så meget. Og jeg synes, at 
forelæsninger har ligget godt ift. semesterprojektet, og det var rart med en opsummering til sidst, 
inden vi blev "sluppet helt løs" med gruppearbejdet 

• Mit interesse niveau, ligger ikke vildt højt, men har efter modullet meget bedre kunne se, hvad det 
skal bruge til, og derfor også dens relevans. 

• Det er vigtigt for opgaverne man skal skrive fremadrettet og det der dejligt at have noget at kunne 
argumentere udfra, hvis man er i tvivl i forhold til resten af gruppen. 

• Det er meget kompliceret. 
• Det er et meget vigtigt modul, som hjælper en godt gennem opgaven. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
• Noget af det litteratur, som bliver opgivet (primært PDF'er) har tendens til at være svære at læse 

og forstå pga. af deres engelsk fagterminologi. 
• Specielt NN har været yderst god til at forklare og fortælle. Det har i de fleste tilfælde været NN, 

som jeg personlig har henvendt mig til i forbindelse med undringer om det gældende 
semesterprojekt. 
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• Det kunne godt blive lidt mere konkret til forelæsningerne, nogle gange bliver det lidt for abstrakt 
• Gode øvelser 
• For mange øvelser. 
• Litteraturen, kunne være bedre og mere kortfattet.  

Synes måske, at der hvor man lærer mest er når man har spørgsmål til stoffet, og det er der måske 
ikke så meget tid til ved forelæsningerne. plus. lektorerne har ofte lidt forskellige holdninger. 

• Det bedste er når at underviser inddrager de studerende. altid. 
• Synes bogen "Problemorienteret projektarbejde" er skrevet dårligt, og er irriterende at læse i. 

Derudover kan øvelserne også godt nogen gange føles irrelevante for en gruppe, og det burde 
måske specificeres, at de ikke er obligatoriske, men udelukkende er for ens egen skyld. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
• Egen skyld, ikke forelæsernes 
• forløbet skulle være med fordelt, eftersom det kan være med til at arbejde grupperne med de 

faglige problem.  
problemet er folk glemmer hurtigt alt det der er blevet sagt hvis man har gang i alt muligt på en 
gang. 

• Det har været svært at følge med i modulet, har været lidt forvirende omkring hvad vi laver tros 
dygtige undervisere 

• skulle være mere fordelt 

 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 
• Det er nemmest at læse det efter forelæsningen i dette modul. Det kan godt blive for abstrakt, når 

man selv sidder med det. 
• Forelæsningerne har fungeret bedst til at afgive viden. Litteraturen har været svært at slå op i, hvis 

man har haft spørgsmål specifikt til ens opgave. 
• Har læst store dele af literaturen 



Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
• Nogle gange under 2 timer andre gange 2-4, det afhænger meget at lektionen og lektierne 
• mellem en til to timer 
• Der er heller ikke så meget tid til det, når man skal lave en opgave imens. 
• Brugte lang tid i starten, hvilket dog blev mindre og mindre med tiden 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Jeg synes der er stor forskel på lektoren. Man kan mærke på NN at har store kompetencer med 

undervisning, derimod NN har man meget svært med at forstå hvad NN mener i undervisningen. 
Der måtte meget gerne være mere fokus på hvordan de formidler undervisningen. 

• Jeg synes generelt, at det har været et meget tilfredsstillende forløb. 
• Kunne være en god idé, at man på en måde kunne gå tilbage og lytte til hver forelæsning, for at 

huske hvad det handlede om. Nogle gange kan det være svært at lytte og skrive ned samtidig, 
hvilket gør at man ikke får alt med. Derfor kunne det være rigtig fedt, hvis der var lydoptagelser til 
hver forelæsning for at kunne få alt med og netop forstå det hele grundigt, da det heller ikke altid 
er nemt at forstå det der står i pensum/bøgerne. 

• Bliv ved med at lave øvelser, det hjælper med at give et perspektiv, og hvordan man rent faktisk 
arbejder med de begreber man lærer 

• eventuelt kunne modul 1 være spredt lidt mere ud og så kunne modul 2 være lagt lidt tidligere. 
• Jeg synes overordnet, at kurset har været rigtig godt - og der er blevet skabt en god viden omkring 

faget og begreberne bag. Umiddelbart har jeg synes, at det har været lidt træls at mange af 
modulerne har lagt så sent i forhold til projektet. Det havde været rart, hvis man blandt andet 
havde haft om dokumentanalyse og interviews tidligere - så det havde været nemmere at gribe 
projektet an.  
Men underviserne har været rigtig dygtige og overordnet har de skabt en god forståelse for 
modulet. Jeg synes især at NN har gjort det rigtigt godt og været god til at formidle stoffet. 

• Mere fokus på hvad øvelserne skal bruges til og hvorfor vi skal lave dem.  
 
Bedre information om nogle af modulernes indhold. F.eks. til det sidste modul i kurset fik vi en mail 
om indholdet, men jeg synes denne mail kom lidt sent i forhold til vi havde lavet planlægning i 
projektgruppen. Det kan være svært at vide hvad der indgår og hvor vigtig nogle af 
forelæsningerne er. 

• Jeg synes at den største kritik af modulet må være at det undervisningen ligger så sent og det er 
svært at skriv rapport/projektet når man først lære materialet senere. og ender med at det skal 
skrives meget om... dobbelt arbejd. 

• gør som i gør, i starten er det bare svært at se det vigtige i semestret, før man er begyndt på sit 
første projekt 

• Du er den bedste NN. 
• Der var en enkelt dag, med to lektioner, der primært gik på kun at fokusere på konflikter og 

konfliktløsninger, hvilket godt kunne være lidt spild af tid, at skulle bruge 4 timer på. 
• Så meget elev inddragelse om muligt, i stedet for bare at læse op fra et PP. Det gør at man ikke 

døser hen. 
• Bedre litteratur. 

 
Måske er det mig der er sløv, men man må gerne udpensle forklaringerne lidt mere, og gerne i 
slides, så det er lettere at finde frem til det igen. 



5 
 

• Det er svært og gøre interessant da det ligner det vi har haft på gym :) 
• Jeg synes at det er et godt modul, der bliver undervist på en god måde, stoffet er forståeligt for mig 
• Det har været meget floffy modul 
• Videooptagelse af forelæsninger er altid en god ting. 
• Læg forlæsninger mere passende. Fx i starten blev der snakket om teorier og metoder osv. Men det 

var svært at sætte sig ind i det når man ikke var nået så langt, og var knap nok begyndt på ens 
emne. 

 
 

Politik og Administration & Samfundsfag, efterår 2018, 1. semester 
M2: Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori 
 
 

Status 
 
 

 
 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 61%, da 83 antal studerende ud af 135 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

 

Kommentarer: 
• Elsker NN’s perspektivering til virkeligheden (mht. Rockerne i Nørresundby) hvor vi ser lighed og 

modsætning. 
• NN snakker alt for meget til forlæsningerne. Man mister hurtigt fokus. NN har ikke styr på hvordan 

man underviser pædagogisk så vi elever forstår det. NN er alt for langsom. 
• Man skal arbejde med diverse metoder og teorier for, at jeg føler mig rustet til at anvende dem i 

praksis. Dette sker løbende under uddannelsen. 
• Det var svært at følge med, når der er et semesterprojekt der kører parallelt 



• Man mister ofte overblikket og man har svært ved at skabe sig det. 
• Der mangler forklaringer på hvordan metoderne og teorierne anvendes i praksis 
• Der var en del problemer med at forstå NN’s forelæsninger, men efter snak med NN blev det mere 

forståeligt. 
• Det virker lidt flydende angående hvad man skal bruge det til. 
• Meget er vigtigste begreber man der relevante i forhold til semesterprojektert blev gået over hurtigt 
• Jeg føler mig ikke rustet i det kvantitative aspekt. Da forelæsningerne var ustruktureret. 
• Jeg mindes ikke rigtigt at der blev informeret om læringsmålene, men de var i nogen grad 

implicitte. 
• Er kun en smule i tvivl om hvad det skal bruges til. 
• synes at faget er meget filosofiske og derfor svært at finde noget konkret det kan anvendes til 
• Det er svært at  lærer, men det var ofte rigtig godt forklaret. 
• Synes desværre at der er blevet fokuseret alt for meget på historien bag videnskabsteori, istedet 

for at fortælle hvad det rent faktisk er og hvad vi som studerende kan bruge det til i praksis. Jeg 
har nu gennemført et helt model, og sidder stadig med en følelse af, at jeg ikke helt ved hvad 
dælen jeg skal bruge det til i praksis.. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Efter det er blevet klargjort, hvor vigtigt videnskabsteori reelt er for specielt vores 

semesterprojekter, har jeg oplevet lyst til at forstå pensum i stor grad, så man tillige er rustet 
fremadrettet. 

• NN har gjort det meget kedeligt 
• Har fundet udad vigtigheden bag. Derved er interessen blevet større 
• Det er okay interessant 
• det er god information at have i baggrunden, da det giver et mere metodisk tilgang til ens 

arbejdsprocesser. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
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Kommentarer: 
• Den anvendte litteratur har fungeret super! Specielt den, som er skrevet af bl.a. NN og NN! Den er 

forstålig, og dens eksempler er gode!  
 
Der mangler respons på øvelsesopgaverne...  
Ellers har øvelsesopgaverne været gode til at få os i grupperne til at reflektere.   
 
Dog har visse undervisere været mere pædagogiske end andre. 

• Bogen om kvalitativ metode er virkelig god, og er der mange gode eksempler og den er generel 
nem at forstå  
 
Nogle forelæsninger har været lidt rodet - og der har været svært at finde hoved og hale i det hele.  
 
Synes generelt, at der har været for mange øvelsesopgaver 

• Selvom øvelsesopgaverne tager meget tid fra projektet, forstår jeg meget bedre det vi har lært 
efter øvelsesopgaverne 

• Øvelser er rigtig gode til at lære at bruge diverse teorier og metoder. 
• Jeg har prioriteret projektet højere end modulet, derfor har jeg ikke fået læst, så meget som jeg 

har gjort til de andre moduler. 
• Undgå norske tekster 
• Nævner ingen navne, men enkelte forlæsere der godt kunne bruge en spand pædagogik og 

planlægger modulerne bedre, så man når at komme ordenligt igennem dagens forelæsning. 
• Det kan diskuteres, om der er for mange øvelser ift. at mange grupper enormt gerne hellere vil 

bruge tid at lave projektet istedet for. 
• Mangler forklaring på hvad målet er med øvelserne 
• Lærene kan godt blive bedre til at inddrage eleverne, altså aktivere os mere. 
• Bogen omhandende kvalitativ metode er super god og man får en god forståelse. For mange 

øvelsesopgaver og mangel på respons af øvelsesopgaven. 
• NN er en fantastisk underviser. 
• Øvelsesopgaverne var en smule forivrende 
• ØVelserne, lå på tværs af projektarbejdet, og forstyrret utroligt meget i forhold til projekt arbejdet 
• Det er godt med en opsummering af hvad man har lært igennem undervisningen med øvelses 

opgaverne, jeg har ikke haft samme koncentrations niveau til dette fag, i forhold til de andre, det 
skyldes mangel på interesse. 

• so elev på 5 semester vr øvelserne et spil af tid. 
• Læringen ved øvelserne var virkelig god. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
• Bliver bedre jo længere i uddannelsen man kommer 



 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
• Læste efter forelæsninger, hvis jeg ikke forstod, hvad der forelæseren sagde. Umiddelbart har jeg 

prioriteret semesterprojekt og eksamensopgave først. 
• Igen Projektet blev prioriteret højest 
• Nogen gange, er det urealistisk at nå læse alt, da det bliver lagt ind lidt sent. Men synes for det 

meste at litteraturen er fin, dog lidt lang beskrevet. 
• Genlæsning var dog ofte spild af tid - ingen motivation i at genlæse det samme igen og igen, som 

det var til nogle forelæsninger. 
• Det virkede unødvendigt at læse til forelæsningerne når forelæsningene handlede præcist om det 

man læste. Det var dobbeltarbejde. 

 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
• Da det ligger midt i under semesterprojektet. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Man kan mærke,at NN ikke synes, at det er et sspændende emne, NN forelæser om, og det smitter 

desværre af på os som studerende. 
• Bliv ved med at bruge den bog, som NN og NN har skrevet, som primær litteratur! 
• Vi har en følelse af, at vi hoppede meget imellem forskelligt materiale og temaer. Så var der lidt af 

det ene og så var der lidt af det andet, manglede nogle gange lidt en rød tråd og sammenhæng i 
materialet. 

• NN skal være bedre til at undervise!! NN burde få nogle tips af NN og NN. De er rigtig gode. 
• Giv NN et kursus i retorik 
• Lad vær med at ligge forelæsningerne sideløbende med projektarbejde. Der er ikke den store 

motivation og tid til at lave øvelserne på modul 2. 
• Der har i nogle moduler været noget rodet og ustruktureret undervisning, men ellers har det været 

spændende og i særdelshed relevant og anvendeligt 
• NN’s timer var svære at følge med i, meget rod i slides og han mumlede meget.  

Alle andre forelæsning var gode. 
Kvalitative undersøgelser i praksis - bogen var god. 

• få styr på tiden 
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• Det var helt fint, lidt langvarigt, 
• Bedre til at forklare hvad og hvordan vi skal bruge dette modul videre på studiet. Vigtigheden af 

modulet mangler at blive understreget 
• Bedre kobling til det igangværende semesterprojekt. Nok er det for nogle, men ikke alle projekter 

har haft ret meget med dette at gøre 
• Jeg har haft 3 lignende moduler/kurser, mht videnskabteori inden dette kursus/uddannelse pga. jeg 

er sidefagsstuderende og har taget andre uddannelser inden dette kursus. Forelæserne var generelt 
godt forberedt, men de har desværre en tendens til at gå ud over tiden, hvilket har været et 
generelt problem i løbet af semesteret.   
Ellers synes jeg ikke dette kursus for videnskabsteori adskiller sig meget fra lignende kurser på 
andre fakulteter.Derfor mener jeg heller ikke, at det er nødvendigt at sidefagsstuderende skal følge 
dette kursus. Jeg synes ikke, at den samfundsvidenskabelige vinkel blev meget skarp ift. andre 
videnskabsteoretiske kurser.  
Gennemgangen af det kvantitative modul, kan godt gøres mere pædagogisk, men forelæseren 
havde dog også for lidt tid til at gennemgå materialet. Derfor burde der være mere fokus på den 
kvantitative del på 1 sem. Selvom der kommer mere på 2 sem. 

• Mere inddragelse af studerende under forelæsingen. Altså fx ved at man skal debattere eller at skal 
tale med sin sidemand. 
 
God med øvelser. 

• Det er nok svært at ændre på, men der er rigtig meget teori, som skal indfanges og forståes. Denne 
er samtidig indviklet og indeholder mange begreber. 
Man kan have en følelse af, at man ikke ved hvor, man skal begynde, når man selv skal til anvende 
teorien fra kurset. 

• Lettere "opslag" og kompendium af fagbegreber og betydning, samt bedre brug af eksempler 
• Lad være med at have NN som underviser, han er ustruktureret, og der er ingen sammenhæng i 

undervisningen. Det er utroligt demotiverende at have forbedret sig til en time, hvori stoffet ikke 
bliver gennemgået, eftersom at NN igen ikke har nået sine slides fra forrige forlæsning! 

• At forelæser er færdig med pensum efter hver forelæsning, så der ikke er noget der skal tages op 
ved næste forelæsning 

• Jeg ville ønske, at der havde været mere fokus på det kvantitative aspekt af modulet. Det var 
forvirrende. Personligt har jeg ikke det store overblik over kvantitative metoder osv. 

• En af forlæserne var meget tung at sidde og høre på. 
• Det er meget uhåndgribeligt når NN forelæser, der mangler lidt eksempler, og det er flyvsk..  

Tilgengæld er der for mange eksempler med NN, og det ville være rart han forelæste med mere 
engegement omkring emnet i stedet for at starte med at sige "det her er ikke så spændende" ... 
 
NN var god !! 

• Færre øvelser, lad være med at ligge dem oveni projektarbejdet 
• synes det er en fin måde som det bliver planlagt på 
• jeg ved godt at sidefags studerene er de uønskede, men en opdatering af opgaverne ville være 

meget brugbar for 5 semester 
• Flere moduler til NN! han er utrolig dygtig men det er synd han undskylder så meget. 
• Jeg er næsten sikker på, at dette modul i fremtiden kan formidles bedre fra undervisers side af. Jeg 

har flere gange hørt flere forskellige undervisere nævne, at vi studerende har set 'døde ud' - og det 
har vi desværre også været. Det er et grundlæggende kursus som alle skal igennem, det er jeg klar 
over - men når det så er sagt, så har det været enormt langtudtrukket, og der har mange gange 
været gentagelser i forelæsningerne. Derudover er der desværre blevet brugt lang tid på 
unødvendig historie fortælling, fremfor at gå i dybden med, hvordan vi studerende kan bruge dette 
model i vores projekt... 

 
 

Politik og Administration & Samfundsfag, efterår 2018, 1. semester 
M3: Politologisk grundkursus 
Status 
 
 



 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 93%, da 125 studerende ud af 135 mulige har gennemført evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
• Synes det er gået meget hurtigt. Måske skal jeg bare lige vænne mig til at det her er et andet 

niveau end gymnasiet var. 
Føler dog jeg har fået rigtig meget ud af det 

• Der er mange grundlæggende ting at holde styr på, og meget information på en gang, så det kan 
være svært at overskue det hele umiddelbart. Gruppearbejdet og evaluering af forelæsninger virker 
godt på dette. 

• føler ikke at vi konkret har snakket så meget om metode, men vi har fået en masse teori. 
• Man kan selv læse læringsmålene. 

Det kunne godt blive uddybet hvordan man gør det i praksis, fx ift. opgaveskrivning. 
• Personligt, som pendler fra Aarhus, med 6 timers transport hver dag, kunne jeg ønske mig, at man 

måske havde en dag om ugen, udover weekenden, hvor man ikke skal møde og kan bruge den på 
at læse. Nu har jeg som pendler ikke været så meget med på de sociale arrangementer, som 
mange andre, hovedsageligt pga. tidspresset, men jeg kunne forestille mig, at dem der har været 
meget sociale her i starten, måske også kunne ønske sig lidt mere tid til at forberede sig. Jeg er 
klar over der er en masse logistik inde over, men hvis man kunne samle forelæsningerne i højere 
grad, så man ikke nødvendigvis mødte hver dag, ville det være en hjælp. 

• Altså er meget i tvivl om i forhold til eksamen, hvordan det skal anvendes. Vi har fået en masse 
viden, men hordan det præcis skal anvendes er jeg i tvivl om 

• Det ar været et meget intensivt kursus, hvor det i nogle af lektionerne har været overfladisk, man 
er kommet igennem emnerne, så jeg synes, man er nogenlunde forberedt, men der kunne sagtens 
være mere undervisning - selvom det sikkert ikke kan lade sig gøre pga. besparelser 

• Der har været en god brede i modulet, og vi er kommet godt rund om teorierne. 
• Jeg skal have arbejdet mere med teorierne og metoderne fysisk. Der er meget teori og rigtig meget 

information. Øvelsesopgaverne er gode, og det er god træning, men det er mange nye begreber og 
teorier man skal lære og huske/forstå 

• Fin "brush op" af teorierne og metoderne, men ikke særligt dybdegående 
• Det går nogle gange lidt for hurtigt 
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Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Det var meget mere spændende at komme i gang med det. Og det var spændende at lære om det 

hele synes jeg. 
• Dygtige og engagerede undervisere, har virkelig gjort at interessen for faget er steget. 
• Det blev mere spænende når at man satte sig ind i stoffet. 
• Det er takket være rigtig gode undervisere ift., hvad jeg førhen har oplevet på uni. 
• Der er diverse fagområder, som trækker interessen op. 
• Jeg var ikke forberedt på, at 90 procent at læsestoffet derhjemme var i politics, som er på engelsk. 

Det gør altså bare det hele lidt sværere, og mere uoverskueligt at få forberedt sig. 
• Jeg har altid haft en stor interesse for samfundsfag, og undervisningen har ikke ændret det, men 

givet mig mere indsigt i hvor lidt jeg egentligt vidste. 
• Jeg har haft størstedelen af det underviste materiale i gymnasiet. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og øvelser 
 

 

Kommentarer: 
• Synes Heywood bogen var dejlig at læse i. Den var nem at forstå. Der har dog været rigtig mange 

lektier, og det har været lidt svært at følge med nogen gange. 
• Eftersom gruppen en fungere optimalt, har det været svært at få en dybere læring og forstårrelse 

for emnet under dette 
• NN har været dygtig. 

 
Mere dansk end engelsk litteratur, tak. 

• -Synes det ville være fedt med flere diskussioner med sidemanden. Det synes jeg man lærer meget 
af.  
 
- Synes Heywood bogen er fin, men nogen af de videnskabelig artikler vi fik var svære at forstå. 

• kunne godt bruge, at pdf filerne var ocr skannet. Da det gør det lettere at overstrege men også 
pga.  ens ordbilndprobelmatikker. 



 
litteraturen med heywood var lidt svær  
 
kunne godt bruge evt. lydfil af forlæsning, da man har muligheden for at fange forelæsnings vigtige 
budskaber og teorier. 

• dårlig bog 
• Syntes godt der kunne have været mere opbakning og enighed om hvordan vi skulle lave de første 

to øvelser. 
• Nogle enkelte undervisere kunne godt blive bedre til at prioritere tiden. Som studerende kan vi have 

en lang dag, vi skal videre til andre foredrag, samt det er vigtigt at få sin pause. 
• At være 8 i en øvelsesgruppe uden at få nogen som helst vejledning i hvordan man skal arbejde, er 

ikke superholdbart. Det er virkelig svært at være produktiv og sætte sig igennem i så stor en 
gruppe. 3-4 ville være langt bedre. 

• ... men for meget 'gymnasie-stemning' ved forelæsninger dvs. for mange spørgsmål fra studerende 
efter min smag. Ved ikke om der er nogle krav ovenfra om interaktiv læring, eller om det er et 
tiltag ifm. fremdriftsreformen, at man skal have alle med, men jeg bryder mig ikke om det. 

• Kunne godt have tænkt mig mere feedback på øvelserne. Det virker som man man bare skal 
aflevere for at aflevere. 

• De fælles øvelsesopgaver i undervisningstiden synes jeg er specielt givende. 
• Øvelserne og feedback er rigtig godt.  

 
Alle undervisere har på hver deres måde været gode til at formidle deres fagområder. 

• Synes personligt at det blev for pædagogisk for nogle undervisere 
• Læringsbogen har været tung at komme igennem (Heywood) 
• NN gør det godt, men de andre mangler mere interaktion med deltagerne 
• Første to øvelser var svære at forstå, da vi ingen information om hvordan eller hvad vi faktisk skulle 

lave 
• Svært at få lov til at stille spørgsmål til undevisere. De er for optaget af at "snakke".  

 
Mht. litteratur - for meget litteratur til hver forelæsning. Urealistisk at nå at læse dette. 

• Der kunne godt være lidt mere øvelser i timen, hvor man snakker med sidemakkeren i 2 min og 
derefter gennemgår lidt på tavlen. 

• Politics af Heywood er en træls bog 
• Ville nok ønske det man skulle læse var på dansk 
• Heywood er generelt meget svær 
• NN er en super god forlæser! 
• Jeg finder øvelserne svære at forstå præsis hvad vi skal gøre.  

 
Den grønne grundbog var okay kunne godt lig opstilingen lidt svært når den var på engeelsk. 
 
Den artikel om Populisme med Aslanidis, Paris . 2016. "Is Populism an Ideology? A Refutation and a 
New Perspective". Political Studies.  64(1), suppleringsbind, s. 88-104 (AUB). 
 
Kunne godt lide at NN skrev noter på smartbordet i stedet for tavlen da det var nemmere at følge 
med end når det er på tavlen med kridt. 

• Det pædagogiske niveau har været meget svingende blandt underviserne. De har alle et højt fagligt 
niveau, dog er det tvingende nødvendigt at flere nogle forelæsere tvinges på kurser i pædagogiske 
formidlign af deres fag uanset, hvor lang tid de har været på institutionen. 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 
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Kommentarer: 
• Mange ting at holde styr på. Mere fokus på de enkelte teoretikere, som ofte bliver sprunget let og 

hurtigt over. 
• En lidt blandet følelse. Nogle undervisere var bedre til at forklare sig end andre. Det har også 

betydet at udbyttet har varieret. 
• Har skrevet nogle rigtig gode noter til alle forelæsningerne, så føler mig egentlig klar til at skulle 

lave en opgave omkring emnet. 
• Jeg har lært meget ift. hvad jeg havde regnet med. 
• Fint fagligt indhold, men meget repetition fra gymnasieundervisningen. Men sådan er det jo i 

starten med de grundliggende teorier. 
• Skulle selv have gjort noget mere for at få mere ud af det 
• Undervisningen har været meget svingende pga den pædagogiske formidling. Derudover er det 

tvingende nødvendigt at alle undervisere lærer at strukturere deres tid. For mange gange har de 
gået over deres tid og ikke nået hvad de skulle... på dette niveau er det ikke godt nok! 

• Samf A på gym har introduceret mig til størstedelen af kurset. 

 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
• Der var rigtig mange lektier nogle dage, så oveni hele rusperioden var det lidt svært 
• Man skelner mellem det vigtige og ikke så vigtige, men får det væsentlige med. 
• læste alt inden hver forelæsning, men pga. af at man har mange andre opgaver i hverdagen blev 

noget af det blot en skimning af et par af emnerne, så fik jeg det blot suppleret med 
undervisningen. 

• Jeg prioriterer, så læser ikke det hele. 
• Henviser til første kommentar. 
• Har eksperimenteret med at læse forud for forelæsningen og læse efter forelæsningen. Har fået råd 

fra andre studerende omkring at gøre dette, så har testet det af 
• Heywood er en meget svær bog at læse, specielt når man er  ny i det akademiske sprog + man skal 

læse det på engelsk. 
• Dog er der blevet prioriteret. Det vil betyde, at bestemte kapitler er blevet læst mere grundigt end 

f.eks. artikler. 
• Jeg har læst om de især tunge emner, men der er meget læsning i starten, som man lige skal 

vænne sig til. 
• Meget læsning men kan være jeg bare skal vende mig til det, så læste meget løst 
• Nogle dage har jeg læst meget og lavet noter andre dage nåede jeg det ikke at læse overhovedt, 

det er lidt svært når rusperioden ligger samtidig med studiet. 
• Jeg er ret ringe til at læse engelsk 



 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 

Kommentarer: 
• Så vidt der menes den enkelte lektion, så lægger min forberedelse omkring 2 timer. Hvis der menes 

hele kursuset lægger dette over 8 timer. 
• Man lærer hurtigt at skelne mellem det vigtige og det ikke så vigtige, og finder dermed ud af hvad 

man skal læse, og hvad man kan skimme. 
• Nogle gange har det taget meget lang til at forberede sig. Hvis du både skal læse og forstå de 

engelske tekster, kan det nogle gange være for omfattende. 
• omkring 2-3 timer pr. forlæsning, 
• Det veksler jo selvfølgeligt meget, alt efter hvor meget man skal ud over, eller hvor meget litteratur 

der er.. men generelt mellem 2-6 timer 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Synes NN var lidt svær at forstå 
• I starten af kursuset var, der nogle problemer ift. undervisernes bedømmelse af, hvor lang tid deres 

forelæsninger ville tage. Ellers har jeg ikke nogle yderligere kommentarer. 
• Rigtigt godt modul. Kan godt lide de forholdsvis korte intensive moduler. 
• Lydfil ind forelæsningen 
• Tag højde for at de store læsemængder er nye, og at vi havde godt 3 kapitler for til forlæsning 

tirsdag, hvor vi var afsted til "første skoledag" fra 08-17, gjorde at jeg tænkte, at jeg aldrig kom til 
at kunne nå at læse lektier 
 
Hurtigere feedback af øvelsesopgaverne, vi bliver kastet meget ud i det uden 
vejldning/introduktion/feed back i tide til næste aflevering 
 
Gode forelæsere hele vejen rundt 

• har pointeret det i nogle af de andre punkter. 
• lav lydfil til for hver forlæsning 
• Syntes det har været rigtigt godt, iforhold til undervisningen. men hvor den halter er måske 

opsamlingen af øvelse 1-2. Hvordan man gerne vil have dem opbygget og ligne 
• Flere gæsteforelæsninger! Specielt den vi havde Onsdag d. 19/9 var glimrende, og meget lærerig. 

Men det er måske også meget at forlange. Desuden så jeg gerne en øvelse mere - så man gik fra 3 
til 4. Det var dem jeg personligt, fik mest udbytte af. 

• Generelt for alle moduler, ville det være fantastisk hvis forelæsningerne blev optaget på lyd/video, 
så man kunne få forelæsningen med selvom man var syg eller på anden måde forhindret i at møde 
op. Har gode erfaringer med dette fra tidligere studie. 

• 1) Undervis jeres forelæsere i at bruge PowerPoint - de færreste evner at lave overskuelige og 
ensartede slides. Man kunne evt. indføre en regel om, at alle bruger samme AAU-template til slides 
i PowerPoint, som fx NN bruger. 
 
2) tillad færre spørgsmål fra studerende til forelæsninger, det tager alt for meget tid fra 
forelæsernes i forvejen sparsomme tid.  
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3) Få nogle nye mikrofoner - det er kun forelæsere, der i forvejen har tydelige stemmer, man kan 
høre. Eller alternativt: undervis forelæserne i at bruge mikrofonerne ordentligt.  
 
4) Lidt i forlængelse af punkt 1 - kald mig pedantisk og smålig, men jeg synes det sproglige niveau 
er for lavt. Det gælder især sjusket grammatik i slides. 

• - Optagelse af lydfil af forelæsningen, så det er muligt at gennemgå forelæsningen igen. 
• Klart anbefale at der anvendes optagelse/lydfil af forelæsningen, der bliver tit sagt mange gode 

pointer, som man ikke altid får med 
• Mere grundliggende i starten af kurset omkring de ting man kommer ind på, så man har et mere 

overordnet blik i starten. 
• Alt i alt godt tilfreds med kurset 
• Jeg synes at det har været et godt modul, den eneste kritik er bogen som har været svær at 

komme igennem. Jeg kan sagtens se at den har været relevant, men alligevel 
• NN: gode slides, gode noter på tavlen. God struktur. Godt at du har optaget forelæsningen.  

NN: Rodede forlæsninger, ikke gode noter på slides, svært at finde rundt i. 
NN: gode slides, gode struktur. 

• Mere information til øvelser!!! 
Bogen er svær 

• Det vil være en fordel, hvis lektoren ligger en lydoptagelse ud af det enkelte modul. Dette gjorde 
NN, hvilket fungerede godt. Det er til tider svært at følge med. 

• Mindre og mere specifik læsning. Ikke to tekster der omhandlder det samme f.eks. og heywoods 
bog kører for meget rundt i emnerne og bruger lang tid på at forklare emnet. 

• Film forlæsningen ! 
• Gerne med optagelser af forelæsningerne. Generelt rigtig godt og spændene og kompetent 

undervisning. 
• Lydfiler vil være en stor hjælp 
• NN sagde hun var rød og det farvede NN’s undervisning. ikke helt objektiv videnskab 
• Lydfiler af alle forelæsninger ville være en KÆMPE hjælp.  

Især hvis man misser lidt, fordi forelæseren nogle gange snakker meget hurtigt, eller springer 
hurtigt over emner.  
Det er også en stor hjælp hvis man er syg. 

• Det var rigtig godt med lydfiler i starten, så man lige kunne lytte til forelæsningen igen, da det kan 
være svært at lytte og skrive ned på samme tid.  
 
Derudover kan læsestoffet være rigtig svært at forstå engang imellem. 

• Optagelser af forelæsnigen 
• Lettere læseligt litteratur. 
• Flere forlæsninger med NN 
• Fjern den engelske grundbog og brug en dansk i stedet 
• Jeg finder øvelserne svære at forstå præsis hvad vi skal gøre.  

 
Den grønne grundbog var okay kunne godt lig opstilingen lidt svært når den var på engeelsk. 
 
Den artikel om Populisme med Aslanidis, Paris . 2016. "Is Populism an Ideology? A Refutation and a 
New Perspective". Political Studies.  64(1), suppleringsbind, s. 88-104 (AUB). 
 
Kunne godt lide at NN skrev noter på smartbordet i stedet for tavlen da det var nemmere at følge 
med end når det er på tavlen med kridt. 
 
 
Jeg fandt det svært at følge med i NN’s forlæsninger. 

• Det er simpelthen for banalt at fordele så mange forberedende og forelæggende timer på. 
• Øvelses opgaverne er rigtig gode og giver et godt resultat.  

 
Optagelse af forelæsningerne burde indføres. 

• Lydfiler kunne være dejligt, da det nogle gange går hurtigt. Ellers super godt 
• 1. Pædagogisk formidling. Der er et for stort spænd blandt underviserne.  

2. Strukturering af tid. For mange forelæsninger ender med at gå 5-10 min over tid.  
3. Specielt i Økonomi og Filosofi undervisningen gik forelæserne ud fra at de nye studerende vidste 
en del i forvejen. Det skal de også, men det gik for hurtigt ift. at folk kun har været det ca. 1 uge 
på studiet. Jeg vil anbefale, at nogle lektioner (Økonomi og filosofi) lægges på et senere semester, 



hvor de studerende har haft en chance for at få de grundlæggende politiske begreber på plads. 
Specielt i lektionen med politiske økonomi. 

• Bogen kunne godt ændres til dansk, da det ikke er alle der kan følge lige godt med. Ellers helt fint 
kursus 

• At man optager modulerne så man kan indhente eventuel "tabt" information og viden da det kan 
være en udfordring at lytte efter og skrive ned samtidigt. 

• Lydfiler gør læringen mere effektiv 
 
 

Politik og Administration & Samfundsfag, efterår 2018, 1. semester 
M4: Aktuelle politologiske problemstillinger 
 
 
 

Status 

 
 
 
Svarprocenten er på x, da blot to studerende ud af x mulige har valgt at gennemføre evalueringen. 
 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

 

Kommentarer: 
• Det er svært at være super rustet til det, når det ikke er noget man har arbejdet med før. 

Desuden var modul 1 lidt svær at forholde sig meget til uden kontekst, men godt at de var 
sideløbende.  
Læringsmålene var beskrevet på moodle, men det føltes ikke super formuleret i forelæsningerne. 
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Kommentarer: 
• Det er godt at der er flere områder, og man behøver ikke mere end 3.  

Den første havde dog ikke behøves at komme først 
. 

 

 

Kommentarer: 
• De bedste var NN, NN og NN.  

Det var rart at have en grundbog til spor 1, den måtte godt være inddraget mere.  
Super gode øvelser, men planlæg gerne vejledningen med lektorer bedre. Gerne over 2 dage så der 
ikke er nogen, som først får det sent. 

•  

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
• Vildt dejligt med opgaverne, rart at kunne bruge teorien i praksis. Godt med mentorernes hjælp! 

  



Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
• De engelske tekster læser jeg oftest referat ved, sådan får jeg bare mere ud af det. 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
• 2-ish timer. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 
 

Kvalitative evalueringer 
Der har været afholdt 1 møde i semestrets forretningsudvalg (FU). Der var dog planlagt to møder, men 
det sidste blev aflyst grundet manglende deltagelse fra studenterside. Dagsorden og referat fra 
semestrets ene FU-møde fremgår i det følgende. 
 
FU-møde den 9/10-18 
 
-Evaluering af studiestart, herunder før-intro 31/8 

Der er en udpræget generel positiv oplevelse. Alle var enige om vigtigheden af før-intro. Efterfølgende 

blev der drøftet den officielle første skoledag. Der blev påpeget flere ting. Herunder for kort tid nede på 

kajen til morgenmad. Flere mente du nåede lige at sætte dig ned, for så nærmest at tage videre til 

kongressen. Der blev pointeret den lange ventetid fra efter kongressen til forelæsningen på over 3 timer. 

NN’s tilføjelse: vi er udfordrede på de store forelæsningslokaler (mange om buddet, hele uni deler) og 

har derfor ikke selv indflydelse på, hvornår vi får auditorietider og hvilke auditorer vi får. Tidspunktet var 

sent i år. Bliver det sådan næste år, skal vi overveje en aktivitet i den mellemliggende periode.  

 

Dernæst blev modulet med studieteknik. Her var var generel splittelse nogen anså det som vigtigt, 

andre for tidsspild. Men der bliver besluttet det bliver fastholdt, fordi det anses som et godt tilbud. 
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Tutorerne og deres indsats 

Generelt var der udpræget positive tanker omkring deres rolle og vigtighed. Flere positive ting blev 

fremhævet; Især, hvor gode de var til at tage hånd om de studerende og giver frihed til alkohol ikke er 

obligatorisk til arrangementer.  

Der bliver fremlagt det i starten i forhold til aktiviteterne, at det var svært at sige nej til arrangementer, 

men samtidig at finde balance mellem læsning også. NN’s tilføjelse: det blev også diskuteret, at nogle af 

arrangementer koster penge og det kan gøre, at nogle ekskluderes. NN bringer problemstillingen videre 

til ruskoordinatorerne.   

 

-Evaluering af modul 3: Politologisk grundkursus 

NN blev fremhævet til at have en god struktur i sine forelæsninger, især NN’s powerpoints var gode. 

Generelt blev der understreget vigtigheden af powerpoints før forelæsning, idet det giver mere ro til at 

følge med i undervisningen og ikke kun fokuserer på tasterne.  

Grundbogen Heywood blev diskuteret som værende svær, især fordi det er første grundbog man læser i. 

Ideen omkring en supplerende dansk tekst når der er svære engelske tekster, det har der været succes 

med. Grunden til Heywood er fordi underviserne vurderer den til være det bedste valg i forhold til 

modulet. Den blev påpeget til at have utrolig god pædagogisk strukturering.  

 

Forelæsernes tekniske kundskaber blev ønsket til at forbedres. Det med at ”råbe et lokale op” virker ikke. 

Mikrofon ønskes som altid at anvendes.  

 

NN’s tilføjelse: det er godt, at I er glade for power points, men I skal være opmærksomme på, at det er 

et tilbud/en service og ikke et krav. Praksis er dog, at forelæserne anvender PPs og som regel også 

lægger dem ud på forhånd. Ang. tekniske kundskaber hos forelæserne: point taken men nogle gange er 

vi ikke selv herrer over koks i teknikken, skrattende mikrofoner osv.. Det er altid en god idé, at I siger til 

forelæserne på stedet, hvis der er bøvl med teknikken, I ikke kan høre forelæseren osv. Vi kan ikke altid 

selv fornemme det. Der var ydermere en pointe omkring, at det kunne være rart at have adgang til en 

elektronisk ordbog, fx når Heywood læses. I har adgang til ordbogen.com gennem AUB.   

 

Øvelser 

Der blev fremlagt fra nogen et ønske om flere øvelser. Føler det giver bedre forståelse for teorier og 

anvendelse af pensum. Der blev spurgt om årsagen til øvelserne skal laves uden kildehenvisninger, idet 

kunne være dejligt man fra starten fik erfaring med det, hvor svaret var ” for ikke at fylde for meget på 

oven på forelæsninger og læsestof”. I forhold til øvelserne så blev der påpeget det ikke var en 

nødvendighed underviserne er til stede til øvelserne, bare muligheden for at kunne møde dem på deres 

kontor er til stedet. Dog blev der givet udtryk for der var flere studerende der gjorde stor benyttelse af 

deres tilstedeværelse.  

Der blev påpeget der mangler rettelser fra NN i forhold til øvelse opgave 

 

 



 

-Evaluering af modul 4: Aktuelle politologiske problemstillinger 

Spor 1 blev fremhævet som værende forvirrende idet det var et helt nyt emne og teknisk. 

Sammenhængen mellem emnet og gæsteforelæsningen var uklar i forhold til anvendelse i opgaven. 

Udtrykt ønske for mere teorigennemgang. Dog blev grundbogen til emnet understreget til at være aldeles 

god. Der blev fremført det nok ville være en bedre ide, at tage det spor som evt. sidste til næste år, 

eftersom så ville der ikke skulle forholdes til helt nyt emne og opgaveformalia samtidig.  Individuel 

feedback på opgaverne er ikke en mulighed, eftersom der er ikke er ressourcer til dette 

 

Spørgetimer, var der udbredt tilfredshed med. Dog ønskede flere at det fordelt på to dage, sådan nogle 

ikke havde sene tider i forhold til rådgivning og sparring.  

 

Nye projektgrupper, grupperne bliver fordelt udover alle klyngerne. Fx alle dem der vælger spor 1 

komme i en kasse, der laves grupper ud fra kasserne. Der blev påpeget grupperne ikke kommer til at 

blive mere end 6 personer. Der blev gjort anerkendende forståelse for fagligtmæssigt ville grupper idealt 

være på 4-5, men ressourcemæssigt så bliver det 6 

 

Grupper  

Der blev givet udtrykt for flere finder det trist at grupperne skal splittes op, ønsker en evt. mulighed for 

at evaluere, hvor godt ens gruppe fungerer. Ud fra denne evaluering skal det tages videre med til 

dannelse af projektgrupper. Der blev drøftet gruppekonflikter, hvor der som løsning blev fremhævet der 

skal tages fat i enten mentorerne, eller NN når der er medlemmer der ikke er aktive. NN’s tilføjelse: at 

være i to grupper i løbet af et semester handler om, at vi fra studiets side gerne vil opøve jeres 

samarbejdsevner og lære jer at arbejde sammen med andre end dem man normalt vil vælge. I får 

mulighed for at selv at vælge grupper på 2. semester og vi mener, at vi giver jer et bedre fundament for 

fremtidig gruppedannelse, fordi I har lært at samarbejde med flere på 1. semester.  

 

Evt.  

I spørgsmålet omkring Novi 8 blev der opklaret at det handler om rift om pladserne. Når det er et stort 

studie, er der brug for store lokaler, og derfor ikke altid Fib 15 eller enten fås.  

 
 

Kommentarer fra semesterkoordinator 
Semesterkoordinator er Stine Rasmussen. 
 

M1: Introduktion til det problemorienterede projektarbejde 
 
Modul 1 (introduktion til det problemorienterede projektarbejde). I den kvantitative evaluering er 
der en besvarelsesprocent på 71 og kurset har generelt fået en god evaluering, hvor næsten alle der har 
besvaret skemaet angivet, at de i høj eller nogen grad føler sig rustede til at anvende fagets teorier og 
metoder. Der er i de kvalitative bemærkninger ros til underviserne, særligt ift. de pædagogiske 
kvalifikationer. Ditte og jeg, der begge er modulansvarlige, er enige om, at vi altid ligger lidt under for, at 
de studerende har vanskeligt ved at se relevansen af modulet i starten af forløbet, men når de har været 
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det igennem, kan de bedre se meningen med det. Samtidig er der altid lidt kritik af, at de ikke kan se 
meningen med at blive undervist i gruppeprocesser, men det er vigtigt at medtage, da det også er en del 
af PBL-modellen, at man evner at samarbejde og kommunikere i gruppen. Vi lavede en del justeringer 
mellem E17 og E18 og vi mener, at vi efterhånden har fået etableret et modul, der er velfungerende og 
ser derfor ikke behov for større ændringer. Vi anbefaler dog at reducere i antallet af kursusgange og helt 
konkret fjerne to lektioner, der indholdsmæssigt er overlappende til de kvantitative lektioner på modul 2 
(og som fremadrettet bliver indlejret i de kvantitative forelæsninger på modul 2). Dette er også set i lyset 
af, at den generelle anbefaling nu er, at et 5 ECTS-kursus indeholder 8 dobbeltlektioner. Vi arbejder 
endvidere på at forbedre nogle af øvelserne på modulet, bl.a. dem der omhandler gruppeprocesser. 
 

M2: Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori 
 
Modul 2: Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori. Modul 2 har en 
besvarelsesprocent på 71 og har overordnet set fået en fornuftig evaluering. Der er i de kvalitative 
kommentarer ros til den nye kvalitative metodebog, som vi fastholder fremadrettet. Der er også i de 
kvalitative kommentarer en smule kritik af, at kurset er placeret lidt sent, som vi prøver at imødekomme 
næste år ved at skyde kurset i gang 1-2 uger tidligere og så synes nogle enkelte, at der har været for 
mange øvelser og at øvelserne har taget tid fra projektarbejdet. Tanken med øvelserne har dog været, at 
de skulle være relevante for projektarbejdet og ved nogle af øvelserne er der faktisk blevet givet mulighed 
for at kunne lave dem på eget projekt. Kritikken bunder måske mere i, at nogle grupper har været pressede 
på tid i deres semesterprojekter og derfor synes, at forelæsninger og øvelser har ligget dårligt ift. 
projektarbejdet, men det er også vigtigt, at de studerende får et bedre blik for, at der faktisk er tænkt 
sammenhæng mellem øvelser og projektarbejde ind. Samtidig er det, set fra et fagligt perspektiv, 
meningsfuldt at placere kurset relativt sent i semestret, sådan at det flugter med projektarbejdet, men 
som nævnt før, prøver vi at starte det en smule tidligere op næste år. Også her er der en forventning om, 
at kurset skal sættes ned i antal lektioner. Vi har pt. ikke fundet en løsning, men overvejer at reducere lidt 
på videnskabsteorilektionerne. Der er fundet afløser til de kvalitative forelæsninger, mens undertegnede 
er på barsel, men det er uafklaret, hvem der bliver modulansvarlig, da Jan (modulansvarlig indtil nu) skal 
aflastes timemæssigt.     
 
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, og det har vi praktiseret i de seneste 2 år, hvor 
modulernes undervisere sammen udviklede en ny eksamensmodel (mundtlig gruppeeksamen med 
trækning af spørgsmål 24 timer før eksamen). Eksamensformen har grundlæggende fungeret godt og har 
styrket de studerendes metodiske kompetencer, men grundet besparelser lægges der op til, at der skal 
være færre eksaminer og derfor diskuterer vi i øjeblikket, om vi kan gå tilbage til at eksaminere modul 1 
og 2 i projekteksamen. Det er på stående fod uafklaret, da det kræver en studieordningsændring.  
 
 

M3: Politologisk grundkursus 
 
Modul 3: Politologisk grundkursus. Jeg har ikke modtaget en tilbagemelding fra modulkoordinatoren, 
men kan ud af den kvantitative evaluering (med en besvarelsesprocent på 93) se, at kurset generelt 
evalueres positivt. Det er i de kvalitative kommentarer lidt kritik af, at kurset afvikles for hurtigt og 
læsemængden er stor, men det skal formentlig også ses i lyset af, at dette er det første kursus, som de 
studerende har og de skal derfor også vænne sig til en større læsemængde og en anden undervisningsform. 
Jeg anbefaler, at kursets længde fastholdes, da vi ellers ikke kan få semesterplanen til at gå op, hvis kurset 
skal køre over længere tid.  
Derudover er der følgende kommentar fra underviser Simon Laumann Jørgensen: 
Jeg var involveret i modulet politologisk grundkursus og vejledte en gruppe. Det virker til, at vi ikke har 
ramt helt ved siden af i kurset selvom de studerende sidder med ret forskellige baggrunde og 
forkundskaber. Det virker også til at forskelle i undervisningstilgange (på trods af forelæsningsrammens 
begrænsninger) betyder at forskellige grupper studerende tilfredsstilles i deres ønsker i det mindste en 
gang i mellem. Der er en del kommentering på, hvem der er en god underviser, formidler osv. Valget af 
metode afhænger her bl.a. af didaktiske overvejelser, som kan være forskellige fra underviser til 
underviser. Det er naturligvis nyttigt at høre, hvordan forskellige studerende ranker forskellige 
undervisere, men det er også vigtigt at tage de didaktiske diskussioner af og til. Det burde vi måske tage 
mere op kollegialt? Der bliver efterspurgt mere feedback på øvelserne. Her har vi haft timer til at kunne 
give kollektiv feedback, men det kunne selvfølgelig være rart at have timer til at kunne give mere 



konkret og individuel feedback til hver gruppes besvarelser. Grundbogen nævnes. Nogen synes den er 
god, men andre er mere skeptiske. Jeg tror der også blandt underviserne er en åbenhed for at prøve 
noget andet, men det er jo som ofte et spørgsmål om at finde den mindst ringe.  
 
 

M4: Aktuelle politologiske problemstillinger 
 
Modul 4: aktuelle politologiske problemstillinger. Her mangler jeg også en tilbagemelding fra 
modulkoordinatoren og der er kun to studerende, der har gennemført den kvantitative evaluering, så den 
vil jeg ikke forholde mig til. Baseret på snakke med de studerende vil jeg dog anbefale, at sporet omkring 
samskabelse ikke skal køre som det første spor, men placeres sidst eller næstsidst. Det var et svært emne 
at forholde sig til for mange studerende og når det samtidig var det første emne, de skulle skrive opgave 
indenfor, blev det vanskeligt at udarbejde opgaven. Derudover skal underviserne sørge for, at fordele 
grupperne lidt anderledes til øvelsesdagene, sådan at det ikke er de samme grupper, der får hjælp hhv. 
først og sidst på dagen. Endelig skal vi have nogle klarere retningslinjer og udmeldinger for, hvordan 
studerende der ikke bidrager til opgaveløsningen håndteres, fordi der i E18 var nogle problemer med, 
hvornår et gruppemedlem havde bidraget nok til opgaveløsningen og så meget, at vedkommendes navn 
måtte blive skrevet på opgaven. Jeg anbefaler, at der udarbejdes en kort skriftlig vejledning omkring dette 
og at det meldes klart ud til de studerende.  
 
 

M5: Semesterprojekt: Aktuelle politologiske problemstillinger 
 
Modul 5: semesterprojektet. Ingen studerende har besvaret den elektroniske evaluering og der dukkede 
ingen op til det sidste FU-møde, hvorfor jeg ikke har meget viden om, hvordan projektperioden er forløbet. 
Jeg anbefaler dog, som beskrevet tidligere, at vi laver fri gruppedannelse, når semesterprojektet skal i 
gang bl.a. for at se, om vi kan få etableret nogle projektgrupper, hvor deltagerne føler sig mere forpligtede 
på at indgå et samarbejde, når nu de selv har valgt deres gruppemedlemmer til. Jeg forventer, at det kan 
mindske det høje konfliktniveau, der har været i nogle af grupperne i E18. Samtidig skal vi undervisere 
forpligte os på at hjælpe med til at skabe gode rammer for gruppedannelsen, hvor vejlederne skal forpligte 
sig på at hjælpe med ved gruppedannelsen.  
Derudover er der følgende kommentar fra vejleder Simon Laumann Jørgensen: 
I forhold til vejledningen, så oplever jeg fra egen vejledning og statusseminaret, at det gør en forskel, at 
vi ikke længere eksplicit beder de studerende præcisere en problemstilling. Jeg synes, vi skulle tage den 
del af PBL-tilgangen tilbage. Det ville også være i overensstemmelse med PBL-bogen at tillægge både 
problemfelt, problemformulering og problemstilling en central plads i projektarbejdet. 
Min kommentar hertil er, at jeg tror kommentaren beror på en misforståelse. Problemstilling er ikke fjernet 
fra projektarbejdet, men det er korrekt, at der i vejledningen til, hvad de studerende skal skrive til 
midtvejsseminaret er fokuseret mere på, at de studerende skal udarbejde en problemformulering fremfor 
en problemstilling, men dette er blot gjort for at skærpe de studerendes opmærksomhed på, at de til 
statusseminaret skal være kommet så langt, at de kan formulere en konkret problemformulering. Det 
betyder ikke, at der ikke skal ligge en problemstilling bag. På baggrund af Simons forespørgsel vil jeg 
foreslå, at problemstilling føjes eksplicit til den skriftlige, der allerede ligger omkring midtvejsseminaret.   
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager semesterkoordinators bemærkninger til efterretning. 
 
Evalueringen af semesteret skal ses i lyset af, at det er et ”nyt” semester i den forstand, at det er et 
resultat af den nye bachelorstudieordning, som trådte i kraft i september 2017. Vi er derfor stadig i en 
implementeringsproces omkring den nye bachelorstudieordning.  
 
Studieledelsen har siden første gennemløb arbejdet på at få en dybere viden om de problemstillinger, vi 
har iagttaget på 1. semester. Der har således været igangsat et arbejde omkring indhentning af 
informationer ift. udfordringer omkring manglende deltagelse i forelæsninger, øvelser og projektarbejde, 
og der er nu udpeget forskellige indsatsområder, der skal tage hånd om udfordringerne. Herudover er der 
nedsat et ”førsteårgangs-team” bestående af tre VIP, som er ansvarlige for at implementere de 
identificerede indsatsområder. 
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Indsatsområderne handler primært om: 

• At motivere de studerende ud fra deres forskellighed 
• At håndtere studerende med særlige udfordringer (fx sproglige, psykiske og/eller sociale) 

 
 
Motivation af studerende 
 
PBL 
Vi oplever at nogle studerende ikke er helt bevidste om, at de har søgt optagelse på et universitet, hvor 
PBL spiller en meget stor rolle. Vi styrker derfor PBL-orienteringen i det materiale de studerende 
modtager inden studiestart, således at det ikke burde være en overraskelse for dem, at gruppearbejde 
udgør en stor del af læringen på AAU. Samtidig bliver det italesat endnu tydeligere ved studiestart. 
 
Typologier af studerende 
Dernæst tager vi udgangspunkt i et internt studie, der er lavet omkring forskellige typologier af 
studerende. Der er defineret fire forskellige typologier, som projektvejlederne skal undervises i, således 
at de kan adressere deres vejledning til at imødekomme disse typologier.   
 
Øvelser 
Øvelserne skal i højere grad integreres som en del af projektarbejdet, således at den studerende oplever, 
at øvelserne er direkte anvendelige i projektarbejdet, hvilket gerne skulle være en motivationsfaktor ift. 
at deltage i øvelserne.  
 
Gruppedannelse 
Der er eksperimenteret med forskellige former for gruppedannelse, og vi har nu fundet en form, der 
synes at fungere ift. at skabe store grupper, som er dannet ud fra faglige hensyn. Grupperne har hidtil 
været dannet administrativt til semesterprojektet, men fremover skal de studerende selv danne grupper. 
Vi tror på, at de gode vaner omkring gruppedannelse skal grundlægges fra studiestart, og 
førsteårgangsteamet lægger stor vægt på at pointere, at gruppevalg skal ske ud fra faglige hensyn – 
fagligt emneområde og ikke socialt fællesskab. Gruppen er et lærings- og arbejdsrum.  
 
Eksamener 
Vi prøver at koncentrere eksamenerne og ser også på muligheden for at reducere antallet af eksamener.  
 
Særlige udfordringer 
 
Sproglige udfordringer 
Ordblindhed 
Vi har besluttet at screene de studerende for ordblindhed i starten af deres studie. Flere og flere 
studerende opleves at være udfordret og er ikke blevet screenet tidligere i uddannelsessystemet. De skal 
identificeres og ind under SPS-ordningen, således at de får den rette hjælp. 
 
Akademisk dansk 
Vi oplever at flere studerende – særligt tosprogede – er udfordret ift. at formulere sig på et korrekt 
akademisk dansk. Disse studerende skal tilbydes et online-kursus i akademisk dansk. 
 
Psykiske udfordringer 
Vi oplever at flere og flere studerende er udfordrede socialt og psykisk. For psykisk udfordrede forsøger vi 
tilsvarende at synliggøre SPS og Studenterrådgivningen. Eventuelt kontakt til Headspace eller anden 
frivillig organisation for unge.  
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