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Politik & administration og Samfundsfag, forår 2018,  
2. semester, modul- og semesterevaluering 
 
Der er foretaget både en elektronisk og en mundtlig (FU-møder) evaluering af semestrets moduler og 

projektarbejde, ligesom der er foretaget en elektronisk evaluering af semestret i sin helhed. Data fra 
disse evalueringer fremgår i det følgende.  
 

Modul 6: Videnskabsfilosofi og politisk filosofi 
 

Status 

 

 
Evalueringen er besvaret af 17 studerende ud af 141 mulige, hvilket svarer til 12%. 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Læringsmålene var meget flyvsk 

 

Interesse for fagområde 
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Kommentarer: 
 Jeg har stor interesse for politisk filosofi, men næsten ingen interesse for videnskabsfilosofi, dette 

har intet med undervisningen eller forelæseren at gøre. 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 jeg synes at de liberale tænkere er undervurderet i kurset, jeg ved ikke om det er fordi vi lever i 

Danmark. men jeg synes tit undervisningen for en negativ vinkling liberalismen. Robert Nozick 
bliver selvfølgelig anvendt en smule og andre liberale filosofer. men ikke nok i forhold til de andre, 

efter min liberale mening ;) 

 

Fagligt udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
 jeg har fået en stor forståelse af hvad videnskabsfilosofien er, og hvilke positioner man kan 

anvende, som helt sikkert vil blive anvendt i projekterne. 
 Der har været for meget forvirring omkring hvad der egentlig forventes af os som studerende. 
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Forberedelse af primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 70% til undervinsingen og 100% til af kunne udfylde kravene til portfolien. 
 Hvilket der til tider har været liiiige i overkanten af særligt i videnskabsfilosofi. 

 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 ca halvanden time, medmindre der er mere end et kapitel. 

Forslag til ændringer/forbedringer af kurset?  
 Helt klare linjer omkring portoføjle opgaverne. Det kan være forvirrende ift. hvad hver underviser 

forventer. NN undervisning burde måske være lidt mere striks ift. hvad der kræves til rapporten. 

Dette klarer NN workshops meget godt. Men NN øvelser/workshops kan også blive for omfattende 
og man skal producerer meget litteratur, hvilket gør det svært i sidste at vælge hvad der er 
relevant. 

 Måske starte med det ene fagområde først og så gøre det færdigt, så man kan holde sit fokus på en 

portfolie af gangen, så ville stressniveauet også falde lidt 
 lad os for guds skyld, skud ud til Locke. få meget mere liberalisme ind under kursuset, der bliver 

typisk brugt negative vendinger og begreber til at definere og tolke liberalismen. Og så er jeg 
virkelig træt af at høre ordet nyliberalismen, som om liberalismen er en ny opfindelse. Det er et 
skældsord i min omgangskreds. men ud over det, har jeg virkelig været tilfreds med kurset, havde 
ingen forstilling om at det faktisk ville være så interessant, især NN har været utrolig dygtig til at 

ramme mig. (undskylder stavefejlende er ordblind) 
 Der har manglet en klar struktur gennem kurset. Der har været al for stor forvirring omkring hvad 

der forventes og hvad man egentlig skulle gøre. Øvelser har givet minimalt udbytte.  
Derudover har deadlines lagt al for tæt på andre deadlines, det har gjort det meget svært at nå. 

 Det virker begrænsende for læringen, at skulle aflevere opgaver med et så lavt antal maks. tegn, 

da man konstant skal afkorte ens besvarelse.  
Fair nok, at opgaverne ikke skal være alt for lange, men det er uholdbart fx både at skulle vise, at 

man har forstået teorien og samtidig være selvstændig på max. 3200 tegn pr. arbejdsspørgsmål i 
politisk filosofi. 
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 angående øvelses opgaverne til Laumanns filosofi del  
det antal sider, som der bliver forventet, at man skriver per øvelsesgang, passer overhovedet ikke 
overens med det antal sider, man må aflevere i portefolioen. efter den 3. øvelsesopgave var jeg 
allerede en side fra at have skrevet det maks antal sider, man må skrive. vageformuleringer som 
"et par sider" osv. må vel betyde, at man skal skrive 2 eller flere sider, men hvis man gør det, så 
kommer man til at skrive for mange sider. 

 Modulet er virkelig godt! Men portfolio er alt for uoverskuelig. Hvad er det helt præcis i forventer 
skal klargøres mere. Derudover så er 8 sider alt for lidt plads, hvis vi skal redegør samt også 
reflektere der bliver ikke meget dybde i vores opgaver. Dette ville være okay, hvis portfolio bare 
skal ses som et bevis på aktiv deltagelse for at bestå dette modul, men da det også virker til at vi 
bliver bedømt på refleksion, så føler jeg dette punkt burde laves om. Ellers et meget godt og 
interessant modul! 

 Kombinationen af videnskabsfilosofi og politisk filosofi med to seperate eksamener gav en ikke 

særlig holistisk oplevelse af kurset. Det føltes mest som om, at man fik lidt af et kursus og lidt af et 
andet, mens der ikke rigtig var nogen interaktion mellem de to komponenter. 
 
Videnskabsfilosofiske implikationer for den politiske filosofi blev aldrig diskuteret eller omvendt. 

 Synes NN var god til at forklare hvad der skulle laves til portfolien  men NN del af kurset var helt 
vildt forvirrende og der var stor forvirring omkring hvordan portfolien skulle laves. Jeg manglede 

vejledning/forklaring på hvordan det skal laves. Det er under al krititk at man sidder 4 dage før 
aflevering og stadig ikke ved hvordan det skal laves. 

 Utrolig svært at vide hvilke krav der er til at kunne bestå modullet. Portfolio var vidt forskellig fra de 
to undervisere hvilket var frustrerende, og ligeledes var kursusrækken placeret forkert efter min 
optik. Dette gælder også mange andre medstuderende, hvor vi med fordel mener at kursusrækken 
kunne placeres allerede i februar, da der i denne måned ikke var synderligt meget arbejde. 

 Skal i det hele taget strukturers bedre 

 

 
 

Modul 7: Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og 
analyse af kvantitative data. 
 

Status 

 

 
 
Ud af 141 mulige har 17 studerende gennemført hele evalueringen, hvilket svarer til 12%. 
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Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Synes det har være meget rodet og forvirrende, så føler mig ikke ligeså godt rystet til 

projektarbejdet som jeg gerne ville 
 Det har dels været et komprimeret og omfangsrigt pensum. Især brugen af STATA kunne med 

fordel introduceres allerede fra 1. semester af. 
 Der var ikke en god start på modulet, hvor vi blev sat ind i HVAD der er vigtigt i forhold til læringen 

af statistik. Hele modulet blev for mange af os studerende en kamp om at lære det tekniske i 
STATA, hvilket også var/er vanskeligt. 

 Svært at hitte redde i de mange muligheder vi blev introduceret for. Dog hjalp det når selve 
projekarbejdet kom igang 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Var yderst pessimistisk i starten, og forelæsningerne var svære. Efter at have afsluttet kurset, kan 

jeg konkludere, at jeg aldrig nogensinde har lært så meget på kort tid. Mener nu, at kvantitativ 
metode er et vigtigt analyseredskab, som jeg forholdsvis mestrer. 

 

Pædagogiske indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
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Kommentarer: 
 Hjælpelærerne i øvelserne har været en stor hjælp. De bragte altid dataen og forståelsen for stata 

ned i niveau som var nemmere at forstå. 

 Øvelser er essentielle for at forstå logikken i både metoden og STATA. 
 Der blev ikke lavet nogen ordentlig introduktion til Stata, det var som om lærerne forventede at vi 

allerede vidste hvordan programmet fungerede. Derudover fik jeg heller ikke noget ud af øvelserne, 
da der som sagt aldrig rigtigt blev lavet nogen introduktion til nogen af kommandoerne. 

 Øvelserne var gode, men der manglede klart tid hertil. Man nåede for det første ikke at blive færdig 
inden gennemgang og for det andet nåede mentorerne i ringe grad at fortælle om alle opgaverne 
grundet tidsmangel 

 I starten var det meget kaotisk. Både med hensyn til opstart men også det at man skulle vænne sig 
til at læse statiistik litteratur. Især Agresti var tung, og man skulle lige have en tilvæningsperiode. 
Dog var Hussain og Lauridsen litteraturen god, da den virkede mere let forståeligt. Disse ting var 

noget træls i starten, dog skete der en udvikling og modulet blev bedre og bedre som 
forelæsningerne foregik. Meget lærerigt kursus. Måske mere fokus hvad der skal bruges til eksamen 
og mindre "andre muligheder". her kunne man med fordel ændre forelæsningsrækkefølgen, sådan 

at de forelæsningerne efter nr.18 blev placeret midt imellem de andre forelæsninger sådan så man 
ikke havde et kæmpe fald i fremmøde, da vi fik af vide at disse forelæsninger ikke som sådan 
kunne bruges til noget i eksamen. 

Fagligt udbytte af kurset? 

 
 

Forberedelse af primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 Fik mere ud af øvelser end at læse tingene. 
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Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 

Kommentarer: 
 Synes pensum var svært at læse, og derfor er der ikke blevet læst det hele, og tide er der heller 

ikke blevet brugt på det 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af kurset?  
 Mere klasseundervisning. Statistik er svært at forstå medmindre man sidder selv med det. Derfor 

virkede mange af forelæsningerne langt væk fra hvad vi kunne forstå. Så ville da have været bedre 

at det havde været klasseundervisning med enten forelæser eller hjælpeærer, så man kunne være 
mere nær data og stata. Tror det vil bringe større forståelse. 

 Lave det mere overskueligt for både lærerne og de studerende, Kurset var her meget forvirrende, 
og det virkede til at selv lærerne synes det var rodet 

 Den dårlige evaluering skyldes ikke underviserne. De har prøvet så godt de kunne, og særligt NN, 
NN og NN skal have stor ros for rigtig gode slides(!!!!)  
 
Men selve kurset har været alt for flyvsk, vi har skulle nå SÅ meget på rigtig kort tid. Udover dette 
så burde der nok have været prioriteret holdlektioner i stedet for forelæsninger, specielt til de lidt 

mere krævende forelæsninger, hvor det havde været ideelt at blive undervist, arbejdet selv (hvor 
underviseren faktisk har en chance for at nå rundt til alle), lidt mere undervisning og så videre. 

 Jeg vil anbefale at man deler dette kursus op i to dele. Der har generelt været utrolig stor forvirring 
omkring, hvad vi har skulle kunne til eksamen, og hvad der har været præsentation af muligheder i 
forhold til projekteksamen. 

 

Derfor vil det være at foretrække som studerende, at de elementer, som er relevante for eksamen i 
modul 7 bliver præsenteret før eksamenen, og de elementer som man kan benytte sig af i projektet 
præsenteret efter. 

 En skam at øvelserne kom så tidligt så de ikke lå helt frisk i hukommelsen da man så endelig kom 
til eksamen. 
Derudover var det også meget uklart hvilke elementer vi skulle kunne mestre til eksamen. Dette er 
bl.a. fordi vi blev introduceret for mange ting som vi egentlig ikke skulle bruge til eksamen, men 

dette blev man i tvivl om. Derfor skal der være klarere linjer for, hvad det egentlig er vi skulle 
kunne til eksamen 

 Meget upædagogisk.  
Pensum for stort.  
Dårlig disponering af tid i forhold til eksamen.  
Man skulle lære meget på kort tid, hvilket gjorde forløbet uoverskueligt og mindre lærerigt. 

 Sprede det mere ud over semestret. Evt. have nogle flere indledende timer den første måned, hvor 

vi ellers kun havde Politisk Sociologi.  
Med indledende menes der mere grundlæggende baggrund for hvad statistik er som fag og værktøj 
samt hvordan det bruges ift. projekt (flere forelæsninger som NN). 

 Tidligere introduktion til STATA. 
 Noget mere pædagogisk introduktion til Stata 
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 Modulet er rigtigt svært i og med at man i takt med læringen af statistik også skal lære et helt nyt 
program at kende, og derfor skal modulets kursusgange i forhold til eksamenens (store) omfang 
strækkes ud over en længere periode. Man skal ikke haste igennem alt pensum, for det ender med 
ikke at sidde fast. Der skal ligges mere fokus på øvelserne, da det var her, at vi øvede os. 
Forelæsningerne på engelsk blev simpelthen også alt for svært, og det ville være bedre, hvis man 
kun skulle forholde sig til én eller max to forelæsere. 

 Der skal i det heletaget mere styr på kurset. Som studerende føltes det ikke som om at der var 
ordentligt styr på tingene. Desuden burde øvelsesgangene spredes mere ud over modulet. Desuden 
virkede det rodet med at der under modulet også var meget pensum, som vi ikke skulle bruge til 
eksamen. 

 Jeg synes fordelingen af timer var okay. Derimod var det tungt materiale, der blev gennemgpet alt 
for hurtigt. Keep it simple, og tag udgangspunkt i det relevante. Gem alt det extramateriale til en 

anden god gang og hold jer til pensum.  

Forsimpel det, så alle kan være med. 
 Skrevet tidligere, men placeringen af forelæsningerne, sådan at de mindre brugbare, fra nr.18 og 

fremefter blev placeret mellem de andre. Dette ville være med til at folk mødte op og der ikke ville 
være et så stort fald i deltagelse.  
Øvelserne var super gode, måske der kunne afholdes en session som det første, der havde til 
formål at introducere til Stata. 

 

 

M8: Politisk sociologi 
 
 

Status 
 

 
 

 
Evalueringen er gennemført af 92 studerende ud af 141 mulige, hvilket svarer til 65%. 
 
 

Læringsmål 

 

Kommentarer: 
 Jeg synes jeg har fået en god forståelse af de forskellige teorier og de tilhørende begreber. Hvorvidt 

jeg har forstået dem korrekt og kan reflektere over dem, må tiden vise :) 
 Har ikke grundlag for at svarer på første spørgsmål 
 Lidt svært emne at definere. Fx synes det svært at finde litteratur, der dækker vores pensum 
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 egen indsats 
 De fleste teorier og metoder er der OK styr på. Flere øvelser ville have været godt, hvor man havde 

chance for at bruge det aktivt. 
 De lidt mere komplekse emner såsom kognition, blev hurtigt gennemgået. Hvor det måske ville give   

mere mening at bruge lidt længere tid på det, især fordi det er så meget kød i det emne. 
 der er selvfølge nogen ting som jeg følger mig mere rustet til at at anvende inde andre. 

 Modulet giver et noget overfladisk introduktion til feltet. 

 

Interesse 

 

Kommentarer: 
 Jeg havde forventet noget andet stof og synes det var lidt sværere end hvad jeg forventede men 

stadigvæk spændende 
 Synes dette er et spændende modul, og eftersom jeg generelt interesserer mig meget for sociologi, 

mener jeg, at det har været et interessant modul. 
 Jeg var i starten meget i tvivl om hvad faget ville indholde og hvilke emner sociologien omhandlede. 

Dette er nok den store grund til at interessen lå lavt i starten. 
 Spændende emne, rigtig gode underviser og et godt tilrettelagt kursus generelt om end lidt diffust 

 Politiske sociologi, er et forholdvist bred emne. Det blev først rigtigt interessetant når man fik lov til 

at læse om de forskellige dimensioner af vælgernes kompleksitet. 
 jeg tænker at modulets fagområde kun fore mere relevants som verden kommer ind til at blive 

mere digital over tiden. og der med putter en "limted" på hvad folk oplever af deres politisk info... 
 2. semester virker umiddelbart, som et tungt semester ud fra studieplanen. Det er derfor rart at der 

også er lagt et mere blødt modul ind, som politisk sociologi. 
 Især litteraturen inden for kognition er interessant. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Nyere litteratur til nogle forelæsninger 
 Noget af den anvendte litteratur har til tider virket noget irrelevant, hvor man har siddet og tænkt 

"Hvorfor skal jeg læse det her?" 
 Angående Øvelserne, så fik jeg ikke et særligt højt fagligt udbytte ud, som jeg fik af øvelserne 

sidste semester, specielt de øvelser fra modul 4. Jeg ville mene at der skulle overvejes hvordan 
man vil implementere dem igen, specielt det at vi allerede er sæt i grupper, burde overvejes igen. 
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 Min egen aktive deltagelse har været på grund af sygdom  
Jeg synes det var dejligt at den anvendte litteratur næsten kun var pdf men synes når det er på 
engelsk, er det nogle meget svære tekster.  
Og i forbindelse med øvelser synes jeg det er godt med nogle øvelser, der måtte for min skyld godt 
være flere øvelser men det er træls ikke at have fået noget feedback for øvelserne taget i 
betragtning af, der bliver sagt øvelserne er en slags øvelse til eksamen. Så kunne det være rart at 

have fået feedback derfra. 
 NN er guld 
 Øvelserne var for mig ikke forberedt godt nok. 
 Generelt positiv. Synes ikke at øvelserne har været særligt indflydelsesrige. 
 Det er svært at holde motivationen for øvelserne, da de sammensatte grupper betyder at nogen 

ønsker at lave øvelserne mens andre ikke gør. Derfor ville det være bedre at der måske blev sat et 

lokale på hvor dem som ønsker kan møde op og så kan  man sammensætte grupper eller lignende 

metode. 
 der kunne godt have været flere øvelser, så man i højere grad fik diskuteret modeller og teorier 

igennem 
 Der har dog været noget litteratur, som har været svært at forstå fx med temaet omkring 

kognition. 
 

Syntes også der har været gange, hvor der har været rigtigt meget læsning for pr. gang. 
 
Flere øvelser ville have været rart, så man kommer til at bruge pensummet mere 
 
Det har også været lige kort nok med så kort tid til at læse et helt modul 

 Man skal købe en bog for 2-3 ganges brug 
 Der har gennemgående været et for stort fokus på det pædagogiske indhold. 

 Det kunne mærkes at pensum bestod af flere lange engelsksprogede litteratur. Det var 

udfordrende, men også en god øvelse i at holde koncentration og få sat tid af til at læse. 
 Jeg synes godt der kunne have været mere end én øvelse. Det er også derfor, jeg har vurderet den 

som utilfredsstillende. 
 Interaktion med underviser varierer meget fra forelæser til forelæser. 
 For få øvelser 

 Ift. litteratur havde det været lækkert med en "grundbog". Hvor man kunne gå tilbage og slå op. 
Mange artikler!  
Ift. øvelser, havde vi jo reelt 1 øvelse, som var rigtig god. Der kunne nemt være lagt flere ind. 

 Tvunget øvelses grupper ødelagde lidt gruppe dynamikken 
 Synes der var en del svær engelsk læsning, hvilket har gjort forståelsen mere svær end hvad der 

var nødvendigt, hvilket har resulteret i rigtig lang tids forberedelse. 
 Litteratur:  

Størstedelen af litteraturen var god og forståelig. Dog var der nogle få engelske tekster, som jeg 
personligt synes var rigtig svære at komme igennem. 

 Min tildelte gruppe valgte begge gange at droppe øvelserne, trods uenighed om, hvorvidt vi skulle 
lave det. 

 Hvad skal der forstås ved pædagogisk indhold? 
 Der var kun 1 øvelse i forbindelse med modullet, og den virkede noget ad hoc. Mere strukturerede 

øvelser eller bare ugentlige spørgsmål vil være hjælpe med at fokusere læsningen. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 
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Kommentarer: 
 På grund af sygdom 
 Jeg har endnu ingen fornemmelse, da vi ikke har været til eksamen endnu. 

 egen indsats 
 Mit indtryk er, det er ganske udmærket. -Dog svært at svare på, uden at ha' brugt det i et projekt 

eller en eksamen endnu :) 
 Meget kompakt. 

Der måtte gerne have været gruppedannelse af projektgrupper inden, så der var større 
engagement for at lave øvelser og sparre med hinanden. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Har læst det jeg mener er mest relevant og interessant af modulets primære litteratur. Ellers har 

jeg kompenceret med litteratur, jeg selv har fundet. 
 Nogen af de Engelske tekster kunne godt være svære at få oversat ordenligt. Især i forhold til 

begreber og især ved at få en fuld forståelse af allerede komplekse emner. 
 kunne være en rar service, hvis I forelæsere oftere skrev på jeres powerpoints, hvor I har taget 

jeres viden fra i litteraturen. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Min tid har været meget afhængig af hvor meget der har været at læse, da jeg også tager noter. 

Men jeg tror i gennemsnit jeg bruger 3 timer med læsning og noteskrivning til hver kursusgang. 
 Cirka 1-2timer per lektion 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Mere klarlæggelse af eksamensformen til modulet, da det for mange er nyt at skulle lave en 48 

timers eksamen. Alt for lidt info vedrørende det. Derudover virker det godt at have alle 
kursusgange på en gang og så en eksamen derefter. Det kunne dog godt have været spredt lidt 
mere ud. Så vi får mulighed for at reflektere mere over det som i lærer os, hvilket gør at udbyttet 

måske ikke er så optimalt som det kunne være. Det betyder også at vi kommer måske til at 
gentage jer forelæsere for meget til eksamen, istedet for at komme med vores egne refleksioner 
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 Den sidste blok med deltagelse var en forelæsningsrække som virkede mere flyvsk end de andre. 
Men handler nok om at det var de "bløde" emner det omhandlede. Ellers et rigtig spændende 
kursus. 

 Kognition kunne haft flere forelæsninger fordi det var svært at få styr på. 
 En rigtig fornuftig tilrettelæggelse af kurset med   en god rød tråd gennem forløbet. Rigtig fint med 

umiddelbar eksaminering efterfølgende, så man får afprøvet det lærte i praksis umiddelbart efter. 

Alt i alt et spændende og rigtig godt modul og nogle fantastiske forelæsere. 
 Det ville være godt, hvis der til de forskellige forelæsninger blev lagt 4-5 spørgsmål, som kunne 

hjælpe med forståelsen af nogle af de lidt mere snørklede tekster/ emner. 
 Det var bare super 
 Jeg er fortsat i tvivl  om, hvordan jeg kombinerer den lærte teori med relevant empiri. Hvis jeg 

gerne vil bruge en given model/teori i et semesterprojekt, hvilken form for empiri/metode er så 

relevant at tage i brug? 

 Mindre stof hvis det hele skal foregå på engelsk 
 NN du er en stjerne 
 Hvis muligt mere udligning i antallet af forelæsninger per uge. Det fungerede godt, at modulet var 

lagt som det første på semestret, som udgangspunkt for det videre arbejde, men det var lidt 
hektisk den første uge, og kunne med fordel (Ihvertfald for de studerende) være mere ligeligt 
fordelt over 2-3 uger 

 Generelt godt modul. Synes det har været interessant og spændende, og jeg har været meget glad 
for, at der har været plads til åbne debatter frem for kun at gennemgå teori. Det er fedt når teorien 
bliver sat i kontekst, som kan reflekteres over. 

 Slip de sammensatte øvelsesgrupper og lav undervisning/øvelse på klassehold istedet, det gør det 
nemmere for små hold at stille åbne spørgsmål og man er ikke afhængig af at resten af gruppen 
også vil lave øvelsen. 

 Det her kursus mangler en grundbog. Det er utrolig svært at orientere sig i litteraturen, og der 

mangler generelt et større overblik. Det gør at kursuset opleves lidt usammenhængende. 

 Stop med at involvere de studerende så meget. Jeg er personligt ikke kommet for at lytte til mine 
medstuderende snakke, men derimod for at lytte til jer dygtige folk der forsker i faget. 

 Mere NN 
 Helt principielt synes jeg ikke at det er okay, at tilføje en bog til litteraturlisten, som kun bruges 

ifm. 2 lektioner med forfatteren selv. Det burde ikke ske igen. 

Ellers et rigtig godt kursus! 
 Super kursus! 
 gerne flere øvelser, så man kan få teorier og modeller mere ind under huden 
 Ser gerne, at der kommer flere øvelser, så man får muligheden for at anvende teorier og modeller. 
 Introduktion til eksamen fra start af 
 For lidt info angående 48-timers eksamen. Svært at overskue, hvilke forventninger mm. der er. Da 

det er en ny form (48 timer) eksamen. 

 
Måske bare 20 min. info i starten eller slutningen af modulet på at fortælle hvad det er for en 

eksamen, hvad der forventes osv. 
 Grundet det meget korte forløb føles det lidt som om at alle kurserne smelter sammen, det er lidt 

svært at skille emnerne fra hinanden. 
 Flere øvelser fordelt på modulet. 
 Jeg synes godt, at der kunne bruges længe tid på modellerne og teorierne - flere øvelser 

 Jeg har ikke været til så meget af undervisningen pga personlige forhold, så jeg har meget 
begrænset indsigt i selve modulets kvalitet. 

 Havde savnet mere overskuelige tekster eks. erstatning til Z. Kunda teksten, der var meget 
uoverskuelig og gav ikke stor mulighed for indlæring. 

 Nej. Udover lidt påklageligt litteratur, har kurset været fremragende. 
 ØVELSER. 

 Afsæt længere tid til de komplekse emner såsom kognition og generelt brug længere tid/flere 
forlæsninger - i det at modulet ligger grundlag for resten af semestret. 

 Mindre inddragelse af os studerende, vil hellere høre hvad underviseren har at sige. Det føles til 

tider som spild af tid 
 Hold fast i at eksamen er lige efter slutningen af modulet 
 Ingen grund til at lave øvelser i nye grupper. Enten behold grupperne fra 1. sem eller brug nye 

projektgrupper 

 Til en anden gang kunne det være fedt at strække modulet en uge længere, da jeg synes det har 
været lidt forhastet i nogle perioder. 
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 kunne være rart med flere øvelser 
 Det har været et super fint kursus. fint med læsning, nogle gange lidt meget. Virkelig virkelig gode 

forelæsere. Det har været rigtig fint delt op i fire emner og at det har foregået over 1 måned. Jeg 
elsker NN og NN. 

 
 

 

Modul 9: Projektarbejde ”Politisk sociologi samt kvantitative metoder”,  
 

Status 

 
 
 
 

Ud af 141 mulige har blot 13 studerende valgt at gennemføre hele evalueringen, hvilket svarer til 9%. 

 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 
 

 

Kommentarer: 
 NN gav en fin udlægning af sin tolkning af målene. Dog virker det ret useriøst, at man som 

vejleder-team har divergerende holdninger til, hvad projektet på dette semester skal indeholde. Det 
vil være mere professionelt, hvis vejleder-"korpset" har en fælles forståelse og målsætning for 
semestret. 

 Der var en super god introduktion i starten af semester, og der blev gjort rigtig meget ud af 

opstarten og gruppedannelse, det gav en stor tryghed! 
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Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder 
 

 

Vurdering af gruppedannelsen 

 

 

Fagligt samarbejde i gruppen 

 

 

Socialt samarbejde i gruppen? 
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Hvem var din vejleder? 

 

 

Kommentarer: 
 NN er meget fleksibel og utrolig dygtig til at nærlæse projektet. NN går meget op i ens projekt, 

hvorfor det er en utrolig dejlig kontrast til, hvad jeg oplevede på første semester, hvor vejleder kun 
gik op i egen forskning. 

 Når der blev stillet spørgsmål eller spurgt om hjælp/forslag til projektet var gruppen meget på egen 
hånd, da gruppe ikke blev vejledt i nogen mulig retning. 

 Jeg synes det er svært at have en vejleder der allerede har fastlagt vejledertiderne. Jeg kan godt 

forstå hvorfor man gør det men jeg synes det giver en mindre mulighed for fleksibilitet og gør at 
man i mindre grad får hjælp når man måske virkelig har brug for det. 

 NN har ikke levet op til vejleder rollen i følge gruppen.  
Det har for det første været svært at få hjælp fra NN, og når man opsøgte den, svarede NN enten 

ikke på spørgsmålet eller også kom NN ikke med nogen brugbar hjælp eller sagde vi bare kunne 
lade det ligge.  
Dette har været et problem til eksamen, da man godt kan mærke at vejledningen ikke har været 
som den skulle være.  
For det andet har man været i tvivl om NN overhovedet læser alt hvad man sender til NN og 
forventer, at NN læser det. Desuden kommer NN i sidst øjeblik og siger at analysen skulle laves om, 
hvor NN har haft hele analysen i en uge og har kommenteret på den en gang.  

NN har ikke gidet at tage sig tiden til at lære gruppemedlemmerne at kende, hverken med navne 
eller gruppens måde at arbejde på, og dette har gjort det svært at have et godt forhold til NN som 
vejleder. 
 

Det har alt i alt ikke været nogen god oplevelse at have NN som vejleder. Men NN skal have ros for 
NNs forelæsninger, der formår NN at få alle med og gøre det spændende. 

 

Fagligt udbytte af modulet 
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Kommentarer: 
 Udbyttet kunne være større, hvis man ikke havde valgt at lægge bindinger på projektet med 

henhold til emnet: politisk sociologi og de kvantitative metoder. Det har været skuffende at møde 

disse begrænsninger fra universitets side. 
 Gruppen har været på 4 personer, hvilket gav mulighed for at de enkelte personer kunne være 

mere med i projektet og dermed har større forståelse for projektets retning. 
 På trods af udfordringerne i forhold til vejlederne, så har udbyttet være meget godt, da man har 

kunne komme i dybden med det hele. Specielt fordi man har stået meget med det hele selv, på 
grund af dårlig vejledning. 

 

Gennemsnitligt tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? 
 1. Hvad er det faglige sigte med at give projektet disse begrænsninger? 

2. Hvorfor insisterer universitet på så store projektgrupper? Som studerende går man rundt med 
oplevelsen om at det handler om at få så mange igennem som muligt, i stedet for at sikre kvalitet 
hos den enkelte... 

 Datanindsamling direkte efter gruppedannnelsen var for tidligt i forløbet. En workshop med 
brainstorming til problemformuleringer vil nok være hensigtsmæssig. 

 Forbedre læring om statistisk metode. 
 Der kunne være beder planlægning i forhold til midtvejsseminaret og andre eksaminer, da der skete 

mange ting samtidig og man derfor ikke kunne fokusere fuldt ud på de enkelte ting. 
 Der var umiddelbart meget tid at gøre godt med, men qua placering af eksamen i modul 6 og 7 

gjorde det svært at koncentre sig fuldt på projektet før endt eksamen i de to moduler. Især en 

tidligere eksamen i modul 6 da dette modul var meget langtrukket. Med fordel kunne det placeres i 
februar og med eksamen i marts/tidlig april, da mængden af arbejde i februar måned ikke var 

særlig hård. 
 Det har været for presset i forhold til tid. Projektstart var for tæt på statistik eksamen og aflevering 

af portfolio, det gjorde at man kom sent fra start fordi det var svært at fokusere på begge ting. 
Yderligere duer det ikke med vejledere som bor langt væk, da man er ret begrænset med 
fleksibiliteten. Skype-møder er bare aldrig det samme. 

 Altså hele dette semester har været sat meget dårligt sammen, og specielt i månederne marts og 
april har været meget svære, da der både skulle forberedes til statistik eksamen og skrives til 
portfolier.  
Det handler selvfølgelig om prioritering, men det har desværre bare fyldt meget og gjort det svært 
at være helt fokuseret på projektet.  
En forbedring kunne være, at selve semestret skulle planlægges bedre. 

 

Semesterevaluering – FU-møder og elektronisk evaluering 
 
Semestret er evalueret løbende gennem afholdelse af FU-møder, hvor studenterrepræsentanter har givet 

deres feedback på undervisning, tilrettelæggelse, osv. Samtidig er semestret evalueret elektronisk 
gennem nærværende spørgeskemaundersøgelse ved semestrets afslutning. Referater fra FU-møder 
findes på moodle. 
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Elektronisk semesterevaluering 
 

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

 

Kommentarer: 
 I perioden mellem februar og april var det over 40 timer, mens det har været mere stille og roligt i 

projektperioden 

 På grund af statistisk og projekt oven i hinanden 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: 
 generelt udviklet gode kendskaber til STATA og den kvantitative metode. NN har været en dygtig 

underviser! 
 Bedre tilpasning af projektforløbet (tidsmæssigt) 

 Evnen til at bruge kvantitative metoder, brug STATA og videreudvikling af evnen til at arbejde i 
gruppe. 

 Projektarbejdet endnu en gang :-) 
 Kvantitativ metode. 

Stata. 
 Stata 

 - kompetencer i brug af statistikprogrammet Stata og grundlæggende viden om statistik som 

metode 
- øget forståelse for videnskaben og måden hvorpå man bedriver forskning - gennem 
videnskabsfilosofien og den politiske filosofi 
- udvidet teoretisk viden gennem den politiske sociologi 
- forståelse for og øvelse i samarbejde, konflikthåndtering mv. gennem semesterprojektet 
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 Følte mig mere integreret i semesterprojektet, da antallet af medlemmer faldt til 4 personer. 
 Lærte at printere tiden omkring studiet bedre, forberede mig bedre 
 Kompetencer og erfaringer med kvantitativ metode har været meget lærerigt. 
 Viden om kvantitativ metode  

Indsamling af egen empiri  
Bekræftet endnu engang at 6 gruppemedlemmer slet ikke fungerer ud fra det faglige perspektiv 

 Helt klart statistik. Det var udfordrende og svært - men det har klart givet flest erfaringer og mest 
læring. 

 .... 

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

 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 
 
 

 
 

 

Semesterkoordinators kommentarer 
 
Jeg anbefaler, at semesteret fremadrettet i store træk afvikles som hidtil. Semesteret og 

evalueringerne heraf bærer præg af, at det er første gang det køres, og af den grund er der da 

også en række opmærksomhedspunkter, som gennemgås i det følgende. 

 

Modul 8: Politisk sociologi 

Evalueringen af Modul 8: Politik sociologi viser, at der samlet set har været stor tilfredshed 

med kursets indhold og udformning.   

Det fremgår, at nogle studerende på evalueringstidspunktet sidst i februar, syntes at kurset 

var meget komprimeret, men efter afviklingen af de øvrige moduler er det en udbredt 

holdning, at modul 8 var det, der var mindst komprimeret. Som det fremgår af referat af FU-

møderne, så blev der på et af møderne talt om, at kurset kunne komprimeres en lille smule, 

for derved at kunne komme tidligere i gang med særligt modul 6 (videnskabsfilosofi og politisk 

filosofi), og undgå for meget pres på til sidst i semesteret.  

Fremadrettet er det hensigtsmæssigt at indlægge flere øvelser på modulet. I evalueringen 

efterspørger de studerende netop dette, med henblik på muligheden for at diskutere og 

anvende de mere komplekse teorier fra kurset. Der er nogen, der peger på, at ”administrativt 

sammensatte” øvelsesgrupper ikke fungerer, da mange bliver væk. Løsningen kan være at 

inddele dem, der faktisk møder op og som faktisk gider at lave øvelserne, i grupper. 
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Der er ifølge evalueringen delte meninger om studenterinddragelse i undervisningen på 

modulet. Der er dem, der synes det er givende og dem, der synes det er spild af tid at høre på 

sine medstuderende frem for forelæseren. Af den grund giver det ikke anledning til 

anbefalinger. Dog er det væsentligt at holde sig for øje, at diskussioner på forelæsningerne 

skal ”styres” og ikke fylde for meget.  

 

I evalueringen er der slutteligt flere der kommenterer, at de har manglet information om 48-

timers eksamen. Dette skal ses i lyset af, at evalueringen blev foretaget på den sidste 

forelæsning, lige før de blev introduceret til netop om eksamen, og at der kun var et døgn til, 

at opgaven blev udleveret. Dog er det anbefalingen, at der fremadrettet gøres lidt mere ud af 

at fortælle om eksamensformen allerede på den introducerende forelæsning, og eventuelt til 

slut give et eksempel på en opgave. Dette har selvsagt ikke været muligt i år, da det netop er 

første gang vi afvikler 2. semester under den nye studieordning. 

 

Modul 6: Videnskabsfilosofi og politisk filosofi 

Evalueringen af modulet er blot besvaret af 17 studerende, og giver dermed ikke det bedste 

billede af, hvordan det er blevet opfattet af de studerende. Både evalueringen og FU-møderne 

afspejler, at der har været en uklarhed vedrørende eksamensformen på modulet. 

Modulkoordinatorerne skriver således:   

”Vi beklager svarprocenten som må karakteriseres som helt utilfredsstillende. En så lav 

svarprocent gør evalueringen meget usikker og følgelig vores behandling og adressering af den 

tilsvarende usikker. En forholdsvis stor del af bemærkningerne i de modtagne besvarelser 

gælder usikkerhed ift. den konkrete eksamensform: Portfolio. Vi tolker, at denne usikkerhed 

især skyldes, at det er første gang, de studerende bliver mødt med den form, og at de har 

vanskeligt ved at relatere den til mere kendte former. Samtidigt spiller det givetvis også ind, at 

det er første gang, at dette modul skulle udbydes, hvor underviserne ikke havde mulighed for 

reelt at henvise til ”hvad vi plejer at gøre”. Vi er imidlertid af den opfattelse, at formen er 

velvalgt, og at vi derfor bør holde fast i den. Ved næste gennemløb kan vi dog blive tydeligere 

i vores kommunikation, og dermed forventningsafstemning med de studerende, ikke mindst 

ved at henvise til erfaringerne fra dette års gennemløb.  

Enkelte besvarelser efterlyser videnskabsfilosofiske perspektiver på politisk filosofi og vice 

versa. Vi har ved dette første gennemløb gennemført en fælles introduktionsforelæsning, men 

vi vil overveje fremover, hvorvidt vi bedre kan imødekomme ønsket f.eks. ved en fælles 

afsluttende forelæsning eller en jævnlig, eksplicit opmærksomhed på ønsket i de to spor. 

Lærebogen i politisk filosofi vil blive genovervejet forud for næste gennemløb.” 

Undertegnede anbefaler, at der som beskrevet holdes fast i portfolioformen, der om noget 

giver god mening på dette ”refleksionsmodul”. At være mere tydelige i kommunikationen er 

også en anbefaling, der er tilslutning til. Det giver formentlig også sig selv fremover, når det 

ikke længere er ”første gang”.  

 

Modul 7: Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og 

analyse af kvantitative data 

Evalueringen af modul 7 er også blot baseret på blot 17 besvarelser, men både den samt FU-

møderne afspejler den opfattelse, at modulet har været noget uoverskueligt for de studerende. 

Ambitionerne om, hvad de studerende skulle kunne komme igennem og det niveau, de skulle 

komme op på, på meget kort tid, har simpelthen været for høje. Dette er underviserne også 

ganske klar over. Den modulansvarlige skriver således:  

”Alle os undervisere har været klar over, at der blev fyldt for voldsomt på det kvantitative 

kursus, og det er også tydeligt fra evalueringen. Vi vil gerne skrue lidt ned for mængden af 

stof, og så vil vi i stedet for prioritere at lave f.eks. tre runder undervejs i modulet, hvor 
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underviserne hver især har mindre hold, af seminarstørrelse. Det kunne f.eks. være sådan, at 

der afholdes 18 lektioner i alt, men hvor tre af disse afholdes som tre til fire parallelle sessions 

af fire timer med 25-30 studerende i hver. De resterende lektioner afholdes som normale 

dobbeltlektioner for det samlede hold, hvor der efter en del af dem vil være øvelser med 

hjælpelærere tilknyttet. Det er i hvert fald noget i den stil, vi gerne vil arbejde videre med at 

planlægge lidt mere i detaljer.” 

Det er undertegnedes anbefaling, at underviserne arbejder i den beskrevne retning mhp. at  

imødegå de problemer, der har været på modulet i F2018. Det er væsentligt, at der satser på 

færre forskellige statistiske analyser på avanceret niveau, og at der i stedet bruges mere tid 

på, at få de grundlæggende principper på plads. 

Helt konkret kunne man overveje at have en indledende forelæsning til kurset, hvor der 

introduceres til kvantitativ metode og analyse. Der vil være tale om lidt repetition fra 1. sem., 

men det er nok blot være en fordel. Forelæsningen kunne sigte på at få formidlet, hvad vi kan 

med kvantitativ metode, hvilke typer problemstillinger hvortil det er egnet, og hvordan vi kan 

gribe analysen an. Uden for mange tal og uden at introducere Stata kunne udviklingen fra uni-

, bi- tri-, og mulitvariat analyse – ved hjælp af et konkret eksempel, fx fra den politiske 

sociologi – blive gennemgået. Det kunne måske få de studerende til at se meningen og 

logikken, før det meget svære stof fyldes på.  

 

Semesteret generelt  

På baggrund af evalueringer, FU-møder samt semesterkoordinatorens egen erfaring, anbefales 

det, at vi til næste år er endnu mere opmærksomme modulernes placering. Tanken om modul 

6 som et gennemgående modul, har ikke virket helt efter hensigten. De studerende fokuserede 

– til egen ærgerlige også – mere på modul 7.  

Den afholdte datapræsentationsdag er en god ide, men skal fremadrettet ikke afholdes lige 

efter gruppedannelse. Grupperne skal nå at komme mere på plads med deres emner samt 

have større forståelse for, hvad kvantitativ data er. Det er mest hensigtsmæssigt, at det 

placeres efter de første 2-3 forelæsninger på modul 7. 

 

 

Studienævnets anbefalinger 
Generelt: Lav svarprocent og lidt modstridende tilbagemeldinger. Koordinators kommentarer 

tages til efterretning med følgende tilføjelser/uddybninger: 

 

Videnskabsfilosofi og politisk filosofi  

Det har vist sig vanskeligt at håndtere, at der er tale om to del-eksamener i STADS-regi. Det 

skal der tages hånd om ved næste gennemløb. De studerende er uvante med portfolio-

eksamen.  

 

Kvantitativ metode  

Studiereformen har udeladt det gamle kursus: praktisk statistik. Dette kursus mangler som 

grundlag for kurset i kvantitativ metode. Der kompenseres for dette på 1. semester. 

Bindingerne ift. at arbejde med kvantitativ metode i projektregi er ikke nødvendigvis 

tilstrækkeligt. Der skal større fokus på vejledningsressourcer omkring integrationen i 

projektarbejde. 

Metodefag bliver generelt evalueret kritisk. 

Kurset vil blive forbedret.  

De studerende oplever, at kravene til anvendelsen af kvantitativ metode i projektarbejdet er 

forskellige vejlederne imellem. 

Der stilles ekstra store krav til underviserne på de første semestres pædagogiske kvaliteter, 

herunder PBL. 
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Studienævnsformanden vil følge udviklingen på de to metodefag tæt. Studienævnsformanden 

deltager i lærermøderne i planlægningsfasen.  

 


