
Evaluering af 3. 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. 
Desværre har ingen studerende udfyldt samlet projekt- og semesterevaluering. 
 

M10: Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og 
analyse af kvalitative data 
 

Status 
 

 
 
 
 
Svarprocenten er på 42%, da 51 studerende ud af 120 mulige har valgt at besvare evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
• Grundet det intense forløb på semestret og dets organisering har det læringsmæssige været 

negligeret kraftigt! Der har ikke været tid eller overskud til, at kunne få de gængse teorier under 
huden grundet organiseringen af semestret generelt. Yderligere har dette også været en kæmpe 
"dræber" for den generelle motivation generelt, der kombineret med undervisning, som ikke har 
været inspirerende, desværre giver grobund for diverse studenterorganisationers opråb om bedre 
undervisning! 

• Jeg føler mig i stand til at anvende fagets metoder, men jeg er i tvivl om de videnskabsteoretiske 
positioner, der (evt.) ligger bag en given metode. Vi har haft et separat fag om videnskabsteori på 
sidste semester, men alligevel kunne det være rart at koble hhv. metode og videnskabsteori mere i 
dette fag. Man kunne evt. afsætte en enkelt forelæsning til et videnskabsteoreti-opsummering? 
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• Andre eksaminer er blevet prioritere, grundet dette fags eksamen ligger i januar, og andre 
eksaminer har ligget i løbet af semestret 

• Efter at have haft om metode og kvalitative metode både på 1. og 3. semester, så har jeg forstået 
begreberne. 

• Grundet semestrets generelle organisering af kurser, er specielt dette kursus blevet negligeret af 
mig, samt en række andre studerende. 

 

Interesse for fagmodul 
 

 

Kommentarer: 
• Desværre har semestrets generelle organisering været dårligt for motivationen! 
• Interessen ligger i anvendeligheden ift. projekt 
• Man er blevet mættet af alt det metode - taget i betragtning hvor meget fokus der har været på de 

enkelte ting 
• Det er meget begrænset hvor meget jeg har lært på det her semester kontra hvad jeg lærte på 1. 

semester i kvalitative metode. 
• Det handler ikke om selve forelæsningen, men min manglende personlige interesse. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
• Se tidligere kommentarer, der knytter sig til disse. Yderligere har litteraturen set sig afspejlet i så 

høj grad i undervisningen, at det på tidspunkter har kunnet overvejes (fra eget perspektiv), om det 
overhovedet har kunne betale sig at møde op til undervisning. I uddybelse af dette, ses det bl.a. at 
tung litteratur fra andre kurser, har medført en anerledes prioritering af læsningen med et negativt 
udfald for dette kursus. Dermed en opfordring til at underviserne orientere hinanden omkring deres 
forelæsninger, for dermed at opnå den bedst mulige lærring. 

• Det er lidt træls at investere i en dyr bog som 'Metoder i Statskundskab' for kun at benytte et par 
enkelte kapitler.  



Vi har haft Organisationsteori som sideløbende fag, og derfor har mængden af litteratur og øvelser 
til tider været overvældende. 

• Elsker NN og NN <3 
• Igen. Faget er ikke blevet prioriteret 
• Ift øvelserne har de været meget ala "brug dette begreb/teori/metode på jeres problemstilling / 

eller tænk jer til en problemstilling". Det er selvfølgelig en fin ting, men det bliver meget irrelevant. 
• Der har ikke været den store progression i læringen fra 1. semester til nu i den kvalitative 

metodeundervisning. 
• Jeg synes tit øvelserne har været lidt vattede.. selvføglige giver det mening at anvende dem på 

projektet, men jeg tror man ville få mere ud af dem hvis de var møntet på noget som passede til. 
Vores projekt bruger jo af gode grunde kun en af dem gennemgåede metoder. og egen 
problemformulering lægger jo op til et begrænset antal metoder. 

• Fordi litteraturen dækkende NVivo 11 og ikke 12, brugt vi lang tid på bare at finde ud af hvad de 
forskellige funktioner nu hed. Dette er selveføgdig ikke nogen skyld, men det gik alt andet lige ud 
over læring. 

• Inklusionen af Nvivo i undervisningen har ikke været helt klar, ej heller hvordan det skal integreres 
i projektet. 

• feedback på øvelserne føler jeg ikke er tilstrækkelig i forhold til at vi lære noget af det. jeg ved godt 
det er mere tidskrævende men feedback for hverenkelt gruppe i steet for kollektiv feedback tror jeg 
flere ville få noget ud af 

• På grund af studiet ønske om fokus på projekt, samt et fokus på andet kursus (organisationsteori), 
har min egen deltagelse desværre været skuffende. Igen vil jeg henvise til en generel organisering 
af semestret, der har påvirket motivationen og yderligere har påvirke min generelle læring. 
Generelt kunne der anvendes en bedre koordinering mellem underviserne på tværs af kurserne 
og/eller anvende en bedre planlægning af undervisningen således man ikke bliver pålagt 
uoverskueligt arbejde. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
• Kurset har virket forholdsvist tilfremkommeligt - og er af den grund blevet nedprioriteret, når der 

har været mange forskellige ting på samme tid (Nedprioriteret til fordel for organisationsteori og 
projektarbejde). 

• Se tidligere kommentarer! 
• Ganske fin og omfattende gennemgang af de forskellige metoder. Gode, kompetente og motiveret 

undervisere. 
• Har et meget lavt udbytte da fokus indtil videre har lagt på andre fag + projekt 
• Vi har lært en masse ting fra 1 og 2 semester, så det er begrænset hvad man har lært af ekstra 

ting. Nogle forelæsninger kunne også ligges sammen, fx de forskellige forelæsninger om interview 
metoder 

• Der er ikke kommet så meget nyt på det her modul, som vi ikke vidste i forvejen. 
• jeg har en følelse af at rigtig meget har været gentagelse af 1. semester 
• Henvisning til tidligere kommentar 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
• Grundet opbygningen af semestret, har der ikke været overskud eller tid til at læse litteraturen 

grundigt. 
• Vi har haft Organisationsteori som sideløbende fag, og derfor har mængden af litteratur og øvelser 

til tider været overvældende. 
• Mange gentagelser fra første semester, men generelt også god litteratur 
• En del af litteraturen var det samme som på første semester. Der kunne man alternativt godt kunne 

have præsenteret os for noget nyt. Man glemmer aldrig Flyvbjerg! 
• Det bliver efter Organisationsteori er afsluttet 
• Udskudt læsning grundet andre fag + projekt - Grundet placering af eksamen er det blevet 

nedprioriteret 

 

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

 

 

Kommentarer: 
• Det har været nødvendigt at prioritere læsning til Organisationsteori, og derfor er det urealistisk at 

bruge mere end et par timer til at læse op til dette modul. 
• Se tidligere kommentar 
• Nedprioriteret 
• Læste mere i starten og mindre til slut.  

 
Grundet rigtig meget gengang fra 1. semester ikke i litteraturen men i forelæsningsgangene. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Litteraturen var god 
• Jeg må desværre erkende, at kurset i sammenhængen med semestret har været rodet og decideret 

demotiverende for den samlede studieindsats. Disse har resulteret i, at jeg personligt har måtte 
forholde mig til en sygmelding grundet stress. Derfor, en kæmpe opfordring til kursets 
organisatorer, der omhandler en bedre koordinering og organisering af undervisning, litteratur på 
tværs af kurser. 



• Efter min mening, virker det ulogisk, at eksamen placeres i januar, da nogle så kan drage fordel af, 
at have arbejdet med en metode, der også kan anvendes i eksamen. 

• Jeg synes ikke det er i orden, at man ændrer på skemaet sådan at en fridag lige pludselig bliver til 
en dag fra 8-18.15.  
I forvejen har vi nærmest ingen fridage, så selvfølgelig har man planlagt ting på sin eneste fridag, 
som så pludselig er en skoledag. Det er ikke i orden.  
I forvejen har i ikke har styr på skemaet i år, der er bytte rundt på dage og timer. Vi har som 
studerende arbejde osv. der skal bruges tid på, så ikke i orden at der ændres på det hele tiden. 

• Eksamen hurtigere! Man gider ikke vente til Januar. (Håber I er hurtigere end COMA til at give 
karakterer tilbage.) 

• Enten skal kurserne ikke ligge samtidig, men afsluttes før andre påbegyndes. Eller også skal 
eksaminerne ligge samlet i januar/juni. 

• Har nedprioriteret modulet til fordel for modul 12 da jeg bl.a. har været syg en del. 
• NVIvo ville være bedre at få lært over en 2 dags periode. Det blev for presset 
• Jeg nyder NVivo, Så mere af det vil jeg ikke klage over 
• Lad vær at inddrage pauserne i forhold til øvelserne. 
• Nvivo forelæsningerne + øvelser var gode 
• Eksamen i januar er et kæmpe frustrationsmoment, især når vores projekt skal afleveres i samme 

periode. Der er ingen grund til at ligge vores eksaminer oveni hinanden på den måde, eller vente en 
hel måned med at eksaminere os. 

• Det kunne være rart, hvis der ikke var så mange gentagelser fra 1. semester - kurset ender med at 
føles ligegyldigt og som en gentagelse fra 1. semester. 

• Det har satme været en pinlig omgang planlægning af det her modul 
• Overvej at koordinerer bedre med 1. semester eks. var der på 1. en hel forelæsning til interview og 

så havde vi igen en hel forelæsning til interview her på 3. semester. 
• Det er svært at få gode evalueringer på et område som ikke interesser særlig mange. Men jeg 

synes det er vigtigt og understrege, at det ikke handler om de enkelte forelæsere eller deres måde 
at forelæse på, men selve elevernes interesse for faget. 

• Der har været gange, hvor timerne har ligget fra langt fra hinanden fx med 4 timers mellemrum 
 
Særligt dagen med Nvivo introduktionen har det været meget upraktisk med at skulle lære det hele 
på en dag fra kl. 8-18.00, samt med flere timers mellemrum på dagen.  
 
Der har også været meget tungt med dobbelt-lektioner og meget pensum af gangen 

• Det kunne have været bedre, hvis der blev anvendt mere videnskabsteori. Dette er nemlig i 
forvejen et lidt tungt og svært emne, som med fordel kunne være koblet på modulet. 

• Kurset kunne bruge en mere dybdegående tilgang. Dette omhandler bl.a. valget af Kvalitative 
Metoder (Brinkmann & Tanggaard, 2015), der til tider er for humanistisk og kan være 
uigennemskuelig i forhold til samfundsvidenskabelig metode. Yderlige kan det overvejes om Antoft 
& Salomonsen (2007) burde udgå af pensumlitteraturen fremover. Desværre er teksten til tider 
ringe i sin formulering, der kan forvirre læseren (se bl.a. afsnit omkring teorifortolkende 
casestudier). 

 

M11: Policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked 
 

Status 
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Svarprocenten er på 33%, da 39 studerende ud af 120 mulige har valgt at besvare evalueringen. 
 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
• Selve policyanalysedelen af dette modul var noget vag, der var for meget fokus på metaniveau og 

teoretiske kategoriseringer. Den egentlige opbygning af velfærdsstaten og arbejdsmarked blev kun 
meget berørt i det yderste fernis. 

• Jeg har et studiejob, hvor jeg arbejder fra 14:30 - 20:00. Og da næsten samtlige forelæsninger, har 
lagt på eftermiddagstimerne, har jeg kun kunnet deltage i 3/11 forelæsninger. 

• jeg føler ikke at vi er blevet undervist i tilstrækkelig grad til at kunne opfylde læringsmålene især 
inden for emnet policy analyse. 

• For mange ting på for kort. Der er for mange gentagelser fra politologisk grundkursus. Det betyder, 
at der ikke kommer dybde i forelæsningerne eller i teorierne. 

• Primærlitteraturen var sløv ift. policy cyklen 
• Vi fik en god gennemgang af teorierne i faget, men jeg synes personligt at det haltede lidt med 

metodedelen, og hvordan man kunne gøre brug af teorierne i praksis 
• Jeg har fået en fornemmelse for, at der er et sammenhæng mellem hhv. 

velfærdstaten/arbejdsmarkedet og policy. Dog har formidlingen af policy som en proces været 
meget vag og uklar, og det står stadig uklart hvad en policanalyse helt konkret indebærer. 

• Pensumlitteraturen var af ringe kvalitet og kunne ikke godtgøre for eksamen (dette ses bl.a. vedr. 
spørgsmålet omkring policy cyklussen, hvor pensumlitteraturen var under al kritik). Desuden 
afspejlede undervisningen sig i mindre grad i pensumlitteraturen. Hertil sås det i høj grad, at 
undervisningen var ustruktureret og flyvsk. 

• Forelæsningerne gav stort indblik på teorierne og metoderne til eksamen. Hvorimod var det lidt 
forvirrende med, så mange supplerende litteratur på slides kan være lidt forvirrende. 

• Generelt har modulet været en lille smule rodet, hvor der har været en stor veksling mellem policy-
analyse, velfærdsstat og arbejdsmarked. En mere stringent opdeling vil have givet en bedre 
struktur. 

• Jeg føler at faget var meget spredt og dækkede emner, som var rent fagligt langt fra hinanden. 
Måske ville det være bedre at fokusere på 1 eller 2 emner også gå mere i dybden med dem. 

 

Interesse for fagområde 

 

 



Kommentarer: 
• Jeg synes modulet lød spændende, før vi begyndte på 3. semester.  

Nu hvor modulet er ovre, ved jeg stadig tæt på intet omkring modulet, da jeg ikke føler, jeg har 
haft, så meget tid til, at være fokuseret på studiet. Selvfølgelig skal man selv læse hjemmefra, men 
jeg har haft travlt med både arbejde og nogle andre ting.  
Så kan vi have så få eftermiddagsforelæsninger som muligt? 

• jeg føler ikke jeg har fået ret meget ny viden omkring velfærdstate og arbejdsmarkedet. jeg føler 
meget det har været repitation af politologisk grundkursus fra 1. semester 

• Selve policy-delen af modulet har været for uklar i forhold til omfang, anvendelsesområde og 
analyse. 

• Igen: Grundet kursets ringe struktur samt undervisning, har interessen desværre været dalende. 
• Gode undervisere, som virkelig formår at gøre faget interessant. 
• føler ikke jeg fik nok ud af modullet, da det føltes som en for hurtig gennemgang 
• Der endte med at komme utrolig mange forskellige perspektiver. Måske for mange, som gør at 

nogle af perspektiverne som blev fremlagt virker lidt fjernt fra hvad de kan anvendes til 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
• Jeg oplevede, at noget af litteraturen ikke var dybdegående nok til eksamenskrivningen (for 

eksempel til lektionen om velfærdsstaten) Derudover følte jeg, at øvelserne var spild af tid, og at 
det ikke gav noget til læringsprocessen. 

• Øvelser var meget simple. Der manglede nødvendig literatur for at besvare nogen af 
eksamenspørgsmålene. 

• Ift. til eksamen, så var Parsons (1995) artiklen, som vi havde som primærlitteratur til en af 
forelæsningerne, direkte elendig som kilde til policy cyklen i tema 1. en ting er, at vi skal benytte 
sekundærlitteratur til besvarelsen, men vores primærlitteratur, skal da også have en vis relevans til 
eksamensspørgsmålene? 

• de administrative grupper mene rjeg ikke fungere ordentligt og opsamling på øvelsen der blev vi 
samlet sammen ca 100 mennesker i et lokale der var egnet til ca 30 mennesker. lokale forholdene 
var under alt kritik. 

• Positivt med øvelser. 
• Følte øvelserne manglede relevans ift. fagets endelige eksamen 
• Primærlitteraturen har været utilstrækkelig i forhold til 1) at danne et overblik over emner og 2) at 

besvare eksamensspørgsmål, især spørgsmål 1 
• Min besvarelse afspejler sig i høj grad  eksamen. Der var IKKE styr på formalia og eksamen 

afspejlede i nogen grad ikke pensumlitteraturen (specifikt spørgsmål 1). Læringen i forbindelsen 
med øvelserne var ringe, hovedsageligt på grund af den lave frekvens af øvelser. 

• Litteraturlisten var lidt forvirrende idet, at der var så bred indhold mellem litteraturene. Yderligere 
kan litteraturlisten kritiseres for, at indholdet til eksamen var lidt 'tørt' ift. Så mange litteratur vi fik 
modtaget og anvendt til forelæsningerne. 

• Svær og for meget litteratur. Det er svært at holde styr på alle de teoretiske perspektiver. I forhold 
til eksamen, så passede litteraturen ikke så godt på især tema 1. 
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• Mht. eksamen, var der en del forvirring omkring formalia og vores primærlitteratur, som på mange 
måder ikke var fyldestgørende nok til at besvare spørgsmålene. Det var ærgerligt, vil jeg mene, 
eftersom faget er meget interessant. 

• Spg. 1a i eksamensopgaven var svært at besvare ud fra litteraturen. Tydeligere uddybning af 
begreber der skal redegøres for ønskes. 

• Det vil være rart, at få en detaljeret feedback på øvelserne. Ellers kan det hurtigt virke mindre 
effektivt, hvis der ikke gives kritik efter en afleveret opgave. 

• Der har virket som om, at den sekundær litteratur var lige så vigtigt som den primære litteratur. 
Dette har været tydeligt både til forelæsningerne og til eksamen i forhold til spørgsmålene, hvor 
den primære litteratur ikke var dækkende. 

• Det meste litteratur var tilfredstillende og fyldestgørende. Dog har der for flere sider været en 
undren over litteraturen til at forklare policycyklusen, specielt taget i betragtning af, at det ene 
eksamensspørgsmål netop omhandlede dette. 
Øvelserne var ok og brugbare, dog fungerer det ikke særlig godt når 3 til 4 personer aldrig dukker 
op og deltager i øvelserne. Man får ikke det fulde potentiale af øvelserne. 

• Jeg syntes ikke øvelserne fungerede faktisk var der ikke rigtigt nogle af dem som fungerede super 
godt. Der bør lægges mere op til at man skriftligt får brugt teorierne i stedet for at det bare bliver 
en kaffeklub.  
Interaktion med underviser er sat i utilfredstillende fordi jeg havde en træls oplevelse omkring 
eksamen hvor det blev set som om vi studerende ikke ikke havde ret til noget fritid. I stedet skulle 
man bare have forklaret at der var kommet nye regler omkring eksamen sådan at weekenddagene 
også talte med. 

 

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

 

Kommentarer: 
• jeg synes det er synd at modulets placering af timerne var uheldige. Hvilket har ført til at flere 

studerende ikke har kunnet deltage i forelæsningerne, eller øvelsesopgaverne, hvilket er meget 
ærgerligt. For mit vedkommende har det ikke været muligt at deltage i forelæsningerne eller 
øvelsesopgaverne, da jeg har 3 børn, og derfor er jeg afhængig af institutionernes lukketider. På 
baggrund af dette, har det for mit vedkommende været en uheldig opstart på semestret, da man 
føler sig magtesløs over ikke at kunne deltage i forelæsninger, og dette skaber en vis usikkerhed i 
forhold til ens eksamensopgave, da man ikke føler at man har fået noget ud af forelæsninger. Jeg 
håber at jeg har bestået modulet, men ville føle at det er uretfærdigt hvis jeg ikke gør, da jeg ikke 
har haft muligheden for at deltage. Andre studerende uden børn, har haft samme problematik med 
de sene forelæsninger, blot at de ikke har kunnet deltage i forelæsninger, da de har arbejde for at 
kunne betale husleje, regninger, bøger, mad osv. synes det er ærgerligt hvis folk dropper ud af 
studiet, fordi det ikke har mulighed for at deltage i forelæsninger. For der er faktisk nogle 
studerende, der ikke har et netværk der kan træde til, når man har brug for hjælp. 

• Synes jeg vist efterhånden, jeg har forklaret. 
• jeg føler ikke jeg er i tilstrækkelig grad klædt på til at kunne udøfre policy analyse. 
• For overfladisk gennemgang. Primær litteraturen blev oftest ikke brugt, hvor det var sekundær 

litteratur forelæseren gennemgik. Det betød at man som elev var uforberedt til mange 
forelæsninger 

• Desværre virkede kurset flyvsk, dog kunne der godt ses en sammenhæng mellem lektionerne. 
Hertil har jeg kunne bemærke, at andre studerende har haft svært ved at sammenhængen i kurset. 



• Kurset skabte et stort overblik på forskellige metoder og teorier, som man kan anvende til ens 
kommende projektereksamen. En af de interessant iflg. mig, så var det 'social-investment', som 
gav mest mulige udbytte. 

• Specielt NN er fantastisk underviser, som virkelige formåede at nuancere sine forelæsninger, 
således at ens udbytte var virkelig højt 

• syntes det var en for hurtig gennemgang 
• Jeg oplevede problemer med at forstå eksamens spørgsmålene, hvilket må betyde at mit udbyttet 

af kurset ikke har forberedt mig til eksamens opgave. Men jeg føler mig forberedt til at anvende det 
faglige indhold i et projekt arbejde. 

• Der blev fremlagt mange forskellige perspektiver. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
• Som tidligere nævnt, så har jeg haft ringe tid til forberedelse her i september. 
• Synes dog noget var svært + noget var irrelevant for eksamen og læringsmålene. Især policy 

cyklen 
• Primærlitteraturen gav ikke mulighed for at besvare eksamensspørgsmål - især spørgsmål 1 
• Kursuslitteraturen var af ringe kvalitet. Der kunne i højere grad overvejes hvilken pensum litteratur, 

der ses anvendt i kurset, grundet dets ringe kvalitet (der henvises specifikt til litteraturen omkring 
policy cyklussen, Parson) 

• Det var dejligt, at man modtog litteraturlisten meget før kursetsstart, hvilket også medførte, at man 
kunne være tidligt foreberedt på emnerne. 
 

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

 

Kommentarer: 
• 3-5 timer 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• 1) Eksamensformalia stod uklart - specielt efter spørgetime 

—> her stod det klart, at vi er “forsøgs”-årgangen… 
Desuden virkede eksamensopgaven useriøs grundet de mange spørglige fejl i opgaverne... 
 
2) Eksamen vil have lagt meget bedre, hvis den kom tidligere på dagen - og derfor ingen 
forelæsning sammen dag, men dagen inden. 
 



10 
 

3) Feedback fra en af øvelsesopgaverne kom sent. Det blev ikke modtaget FØR eksamens start.  
 
4) Ikke det bedste opgivende pensum (hverken primær eller sekundær) ift. eksamensopgaven...  
 
5) Fedt med meget sekundær litteratur! 
 
6) Spændende emner der blev taget fat i - aktuelt og der var en tydelig rød tråd i forelæsningerne. 

• Bedre styr på formalia til eksamen. Det er en mindre detalje, men frustrerende for elever at skulle 
være forvirrede over det. Det kunne være meget interessant at fokusere mere på aktuelle emner 
som the social investment state, kvinderne i forhold til velfærdssystemet og aktuelle 
problemstillinger som den demografiske forsørgerbyrde, og hvilke policies der kan tages i brug. Man 
kunne have droppet (eller overfladisk gennemgå) lektion 3, da de fleste efterhånden burde have en 
nogenlunde kendskab til velfærdsmodellerne. + mere fokus på institutionalisme. 

• Tættere forbindelse til modul 13. Modellen med korte, intensive kurser efterfulgt umiddelbart af en 
eksamen er en glimrende opbygning. 

• Forelæsninger burde ikke være i sen eftermiddag/aftentimerne, da det udelukker studerende fra at 
deltage i forelæsninger og øvelsesopgaver! 

• Ift. formalia til eksamen står der, at vi skal skrive maks 12 sider. Så bliver vi fortalt til spørgetimen, 
at vi skal ramme 12 sider, hvor indholdsfortegnelsen er inklusiv. Dagen før vi skal aflevere, eller en 
af dagene før, skriver NN, i en mail, at der SKAL være 12 siders tekst, hvor litteraturlisten skal 
starte på side 12, men er den længere skal man aflevere flere sider.  
 
Der må i fremtiden gerne komme mere specifikke og konkrete retningslinjer ift. formalia. 

• der var uoverenstemmelse mellem formalia opgivet til eksamen og det som NN informerede os om 
da eksamen started. så ændrede han sine holdninger i en e-mail 12 timer før eksamen sluttede. der 
burde være mere klare linjer omkring eksamen inden eksamen starter. 

• Det virker umiddelbart rimeligt useriøst ift. stavefejl i eksamensspørgsmål, samt tvivl om hvorvidt 
litteraturlisten er med i normalsider.  
 
Meget forvirring.  
 
Flere øvelser ville være godt - dog skal disse naturligvis rettes. 
 
Summmeøvelser er gode og giver nye perspektiver 

• Den primære litteratur skal forbedres 
• Eksamensformuleringen virkede uforberedt og ugennemtænkt.  

Der manglede teori på policycyklen i den anvendte litteratur.  
Mange af spørgsmålene var upræcist formuleret eksempelvis 1.2 omkring DØR som aktør i 
policycyklen. Jeg ved, at der er flere der har været utilfredse med denne formulering og at der 
manglede en bedre sammenhæng, hvis han kan forvente et abstract til sådan en opgave.  
Selve forløbet var godt. Nogen vil mene det var meget intenst, men jeg kan godt lide, at vi har et 
forløb og slutter af med eksamen inden vi begynder med det næste. 

• Gennemgang af en eller to af øvelserne på forelæsning som forhåbentlig vil hjælp med forståelsen 
af hvordan teorierne skal bruges i praksis 

• Eksamenen var en skandale. 
Primærlitteraturen var især utilstrækkelig til at besvare spørgsmål 1. 
Jeg har indtryk af, at der er blevet brugt meget lidt tid på at formulere eksamensspørgsmålene, 
som var uklare i forhold til forventninger til os, og som der ikke var læst korrektur på. 
Desuden mangler der koordination i forhold til formalia mellem de forskellige moduler. Er 
litteraturlisten eksempelvis inkluderet eller ikke inkluderet i antal normalsider? Dette har stor 
betydning for besvarelsens mulige omfang og dybde. 
Øvelserne var spild af tid i et i forvejen intensivt forløb. Det giver bedre mening at disponere tiden 
på læsning istedet for at bruge tid sammen med en umotiveret administrativ øvelsesgruppe. 

• Usandsynlig ringe eksamen! FÅ STYR PÅ FORMALIA! Det er ringe, at der fra administrationens side 
kommer en udlægning af formalia og fra underviser/kursusansvarlig en anden. Dette er under al 
kritik. Under eksamen modtages der en mail, der fra den kursusansvarlige, der giver mere 
forvirring, da der henvises til endnu en ændring i formalia.  
En løsning på dette kunne være en generel standardisering af formalia på hele Politik & 
Administration og Samfundsfag. 
Det er forvirrende (og frustrerende) for den studerende, at man på et kursus har et specifikt 
formalia og det næste har et andet. Ydermere kunne det ses som fordel, at man tog dette videre, 



således universitet havde klare regler for eksamensopgavers formalia!  
Det kunne i så fald også indgå i studiehåndbogen, således der ikke kan slås tvivl omkring formalia 
vedr. eksaminer. 

• De to øvelser bør måske ikke ligge oveni hinanden som de gjorde, og det ville være rart hvis der 
var plads til, som minimun, de fleste på holdet til øvelsesvejledning og eksamensopsamling. 

• Det ville være rart, at spørgsmålene til eksamen havde mere indflydelse på litteraturlisten. Som 
nævnt tidligere, så skabte det lidt forvirrende ift. spg. 1 

• Angående eksamen manglede der tekster til at kunne besvare første spørgsmål i opgaven, som 
handlede om policy analysen 
 
Jeg synes også godt der kunne have været mere end en forelæsning om dagen, så vi evt havde en 
eller to fridage til at få læst op eller læst til forelæsningerne. Nogen gange synes jeg det var svært 
at læse fordi der var rigtig meget stof til hver forelæsning.  
 
Derudover synes jeg at NN var en rigtig god underviser og jeg fik rigtig meget ud af hans 
forelæsninger. Men derimod var jeg ikke helt tilfreds med NN. Det var som om, at han nogen 
mistede pointen med det han nu snakkede om 

• Generelt var indholdet af modulet helt fint. De største problemer jeg havde med modulet var alt det 
omkringliggende. Mange af forelæsningerne overlappede og mange af forelæsningerne var lidt rodet 
i deres præsentation. Så jeg kunne godt tænke mig at se lidt mere struktur i fremtiden.  
 
8 personer i en øvelsesgruppe er alt for mange. Mener heller ikke, at der stadigvæk er brug for 
administrative øvelsesgrupper. Ville foretrække, at vi selv havde mulighed for at danne 
øvelsesgrupper. 
 
Det absolut værste ved dette modul var vores eksamen. Først og fremmest fik vi at vide, at 
litteraturlisten talte med i sideantal. Dette har ikke været tilfældet i tidligere skriftlige opgaver som 
vi har lavet. Og hvad værre er, at vi, mindre end et døgn før aflevering, fik at vide, at dette var 
blevet ændret.Jeg synes ikke, at det er acceptabelt at ændre på formalia midt i en eksamen. Og så 
at gøre det kort før aflevering. Derudover fik vi at vide, at sekundær litteratur "Forventes i forhold 
til karaktergivning!" (Står i de slides vi fik udleveret til spørgetimen). Mit indtryk har indtil videre 
været, at sekundær litteratur ikke er pensum og at det netop ikke forventes, at vi læser det. Så at 
få af vide, at det lige pludselig ikke er tilfældet lige da vores eksamen startede, var meget 
irriterende og stressende. 
 
Dette har uden tvivl været den værste, mest forvirrende og amatøragtige eksamen jeg nogensinde 
har oplevet. Det må i simpelthen gøre bedre næste gang. 

• Eksamenen har ikke været optimal. det skyldes primært at der har været stor forvirring omkring 
eksamens spørgsmålene. 

• Som tidligere nævnt skal der måske lige være lidt mere styr på formalia, så der ikke opstår tvivl. 
Ellers et meget interessant modul med spændende forelæsninger og gode undervisere. 

• som skrevet før bliver det for mit vedkommende et for kort kursus. 
• Dygtige forlæsere og gode forlæsninger. 

Eksamen er dog under alt kritik og blev forvandlet til hvad der føltes som et cirkus.  
Opgavespørgsmålene var tvetydige og svære at fortolke, primærlitteraturen indeholdte i sig selv 
ikke tilstrækkelig information til besvarelse af spørgsmålene og sidst men ikke mindst: det var 
første gang at litteraturlisten talte med i tegn i den samlede opgave, og det kan man forholde sig 
til. Men at få mail besked under 24 timer før afleveringsfristen om at den så ikke gør alligevel, er 
fuldstændig uacceptabelt på alle måder. Det er en frustrerende oplevelse når man som studerende 
føler, at man får besked på at holde sig selv til højere standarder end universitet selv gør det, i 
forhold til at være konsekvente. 

• NN var fin til forelæsningerne, men jeg mener, at der var alt for mange problemer i forhold til 
eksamen. NN havde tydeligvis ikke styr på formalia til eksamen men holdt stædigt fast selvom han 
fik indvendinger fra os studerende. Dog ændrede han så formalia aftenen inde (kl 20) vi skulle 
aflevere, hvilket var efter at mange allerede havde afleveret. 

• Til gruppeøvelserne var det ikke særlig optimalt med otte mand 9 gruppen. Det er for mange, og 
det ville nok rimeligt med maks fire mand i gruppen i forhold til læringen og arbejdet 
 
Bedre sammenhæng mellem det forelæserne siger og det pensum man har læst til den enkelte 
lektion 
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Det ville også være rart med en afsluttende lektion med opsamling 

• Alt i alt gode forelæsninger. Dog nogle gange lidt for generelle tekster, som bliver for brede, og 
føles som spild af tid.  
 
Synd at spørgsmålene til eksamen var så ringe.  
Formuleringen af spørgsmålene var dårlige og utydelige.  
Desuden er det ikke en "policy cykel" men en policy-cyklus.  
"Perspektiver teksten i social investment perspektiv" er virkelig dårligt formuleret - hvilken tekst er 
der tale om?  
 
Det er virkelig demotiverende at forberede sig til eksamen når spørgsmålene var så ring. 

• Nogle forelæsninger virkede lidt unødvendige. Til tider blev det ofte meget gentagende. Måske man 
kunne gøre forelæsningsrækken mere strømlinet. Især lektion 9 og 10 virkede lidt ude af kontekst. 

• Det var under alt kritik og meget mærkeligt at vi under eksamen fik den mail om at kun den første 
del af litteraturlisten talte med som normalsider, da denne mail jo ikke ændrede på formalia, og 
dermed kunne man ved at følge det som stod i denne mail jo faktisk dumpe på formalia. 

 

M12: Organisationsteori 
 

Status 

 
 
 
Svarprocenten er på 4%, da blot 5 studerende ud af 120 mulige har valgt at besvare evalueringen. 
 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
 



Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Endnu et modul forbeholdt pol. adm. Ser frem til at få viden og undervisning i moduler, som man 

rent faktisk skal bruge senere hen. F.eks. International Politik som vi rent faktisk skal undervise i på 
gymnasiet - eller vent, det er jo kun Pol.Adm der skal have dette. I stedet er vi samf'er blevet spist 
af med organisationsteori samt offentlig forvaltning. Motivationen er dalende, og jeg er selv 
ansvarlig for at have undersøge studieplanen bedre inden jeg valgte AAU. Jo vist, vi havde et lyn 
modul på 5 ects med Sociologi i starten af 2 semester og 4 semester ser bedre ud. Med denne 
studieplan kan jeg på ingen måde anbefale Samfundsfag på AAU til kommende gymnasielærere. 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
• Har lært en masse urelevante teorier som jeg umiddelbart aldrig skal bruge igen - Jo vist var der 

teoretikere som gik igen fra Gymnasiet, men det udbytte contra tiden brugt på det, har været 
utilfredsstillende. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Rigtig meget af primærlitteraturen var ekstremt kringlet og 'fluffy'.  

Der manglede en rød tråd igennem rigtig mange af lektionerne, i forhold til hvordan emnet skal 
kobles med organisationsteori. Jeg ved at mange af mine medstuderende, ligesom jeg, havde 
meget svært ved, at sætte halvdelen af pensum i forhold til organisationer. 
Derudover skal det pointeres at øvelsen i forhold til materialitet i lektion 6 føltes som, undskyld, den 
mest ubrugelige øvelse vi har haft indtil videre. Vi fik at vide at vi skulle se billeder fra børnehaver, 
angående indretningen af disse og snakke om effekten af dette - hvilket faktisk lyder rigtig 
spændende. I stedet for ser vi hvad der føltes som feriebilleder fra Barcelona i 90 minutter. Det 
måtte i det mindste godt specificeres hvad det faglige udbytte af dette skulle have været, da det 
fremtrådte meget uklart. 

• Fjern modulet.  
Fortæl konkret hvad Pol.Adm kan få ud af det  
Fortæl konkret hvad Samfundsfag kan bruge faget til 
- vi er 2 forskellige uddannelser med 2 forskellige uddannelsesmål. Men man er ikke i tvivl om, at 
Samfundsfag er underrepræsenteret på studiet. 

• NN skal have kæmpe ros for hans forelæsninger!!  
NN derimod havde en tendens til at snakke meget nedladende til de deltagende elever, og kun se 
egne svar som værende rigtige og ikke mindst gode nok. Det var en skam, da det skabte en træls 
kultur hvor folk ikke længere ønskede at deltage mundtligt. Samtidig blev han nærmest fornærmet 
hvis ikke folk bød ind. Blot en lille sidebemærkning. 

 

M13: Offentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner 
 
 



Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 63%, hvilket svarer til at 76 studerende ud af 120 mulige har gennemført 
evalueringen. 
 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
• Fagets teorier og metoder står ikke særlig klart - det kunne have været mere fokus på dette, for at 

gøre det bedre 
• Mangel på råd tråd, desuden har kurset været meget overfladisk 
• Modulet har varet to uger, med eksamen efterfølgende. Der har derfor ikke været så meget tid til 

refleksion over forelæsningerne, som hvis eksamen havde fundet sted lidt senere, eller modulet 
havde været spredt over en lidt længere periode. 

• De forskellige forelæsninger har manglet lidt en rød tråd til tider, hvilket har ført til en del 
gentagelser, men også manglende sammenhæng i emner som egentlig hænger sammen. 

• Modulet hr været meget tæt pakket, og derfor har det været svært at nå at reflektere over det man 
har lært. Derudover synes  jeg ikke at jeg fra starten havde et overblik over hvad der helt konkret 
skulle ske på dette modul 

• Synes det i nogen grad blev lidt overfladisk teoretisk, hvor nogle teorier ikke er blevet gennemgået 
i dybden, fx lek 3. 

• Læringsmålene blev præsenteret på første forelæsning - super fint. 
• jeg føler ikke rigtig der er kommet ret meget nyt i forhold til den meget basale viden som jeg havde 

omkring den offentlige sektor. jeg føler det var rigtig megte gentagelse af politologisk grundkursus 
på 1. semester. 

• Skellet mellem praktisk viden og teori er en anelse uklart i dette fag. Hvad er de væsentligste 
teorier? 
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Interesse for fagområde 
 

 

Kommentarer: 
• Modulet fremstod spændende og relevant inden start. Men efter forlæsningerne begyndte, blev det 

gjort mindre interessant. Forelæsningerne har været "tørre" og der er ikke gået særlig meget ud 
over de tekster der er blevet opgivet. 

• Undervisningen har været mangelfuld og uinteressante. Hvilket gør at man mister motivationen til 
at møde op til forelæsningerne. 

• Desværre har der været for mange gentagelser og nogen gange mangel på begreber til at beskrive 
en vis given situation fx. 

• Forelæsningerne har været uinteressant og mangelfulde i en faglig kontekst 
• underviserne har været gode 
• Meget komprimeret forløb. 
• Overordnet set har modulet været godt, men der var visse forelæsninger hvor forelæser godt kunne 

arbejde på at være mere motiverende i deres formidling. Det er svært at holde motivationen oppe, 
hvis forelæser bare forholder sig 110% til slides, og ikke giver nye perspektiver på man allerede har 
læst i pensum-litteraturen. 

• Meget rodet struktur igennem modulet, og svært at finde en rød tråd. Føler nogengange at simple 
og enkle ting blev gjort indviklede 

• De ting der er blevet gennemgået har været meget overordnede, meget man må forvente folk ved i 
forvejen. Derfor havde det jeg personligt nok forventet, at det var et mere dybdegående modul, og 
ikke så overfladisk og basic. 

• Det er et vigtigt og spændende område. meget grundlæggende for studiet og fremtiden, som ofte 
ligger i det offentlige. 

• Jeg har lidt svært ved at se relevansens for faget, eftersom jeg læser samfundsfag. Det giver kanon 
god mening for dem som læser pol/adm, men ikke så meget for samf. 

• Det var rart at få en indsigt i, at det ikke bar er sort/hvid billede af en stor offentlige sektor. 
 
Men også, hvilke roller de forskellige styringer og aktører spiller for udformningen af politik, og 
hvordan det påvirker borgerne. 

• Jeg havde virkelig set frem til det her modul, men mange af de ting som er blevet undervist i er jo 
noget man kender til i forvejen, så det kunne være rart hvis der var blevet dykket dybere ned i 
tingene i stedet for bare at tage det "overfladisk" 

• Forelæserne har formået at præsentere teorien på en interessant måde. 
• jeg mener dette fag havde rigtig stor potentiale i fohrold til det store område som det dækker men 

mener ikke umildbart at fagets potentiale er blevet udnyttet i samme grad som det kunne have 
været. 

• Overvejende spændende fag, der giver et godt indblik i, hvilke fremtidige arbejdsområder og 
konflikter vi som administratorer skal beskæftige os med. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
• Dette skal ikke ses som en generel kritik, men mere en kritik af én bestemt underviser, som har 

haft en nedladende tilgang i sin væremåde over for os studerende. Generelt set har kurset været 
udmærket. 

• Forelæserne har fremstået alt for pædagogiske, hvilket har bidraget til en kedelig forlæsning... 
• De administrative grupper fungerer ikke. Folk gider ikke fremlægge! Det nytter ikke noget at tvinge 

os til det. Fremlæggelser kunne godt virke hvis man var i sine studiegrupper. VÆK MED DE 
ADMINISTRATIVE GRUPPER! 

• Litteraturen har været fin.  
Forelæsningerne har været tynde og "ligegyldige" - har ikke birdraget positiv. 
STOP, med administrative grupper. De fungerer ikke. 

• Er usikker på hvad der ligger i pædagogiske indhold. Øvelserne har ikke været optimale, grundet for 
store grupper, i mit eget tilfælde, var der tale om en gruppe på ni personer. 

• Litteraturen til visse moduler (fx 4. emne) har ikke været omfangsrig nok.  
 
De teoretiske fremstilinger, der præsenteres i litteraturen, er i forelæsningerne blevet erstattet med 
(markant) mindre vigtige beskrivelser uden teoretisk forankring. 

• Egen indsats i forbindelse med øvelserne var ikke tilfredstillende. 
• Måske lidt mere fokus på grundbogen, istedet for tekster 
• Til tider var der alt for meget fokus på at være pædagogisk. Især i NN’s forelæsninger var der alt 

for meget samtale mellem forelæser og studerende. PSM-forelæsningen omhandlede stort set kun 
om at tale om motivation, hvilket gjorde den meget kedelige. 

• Personligt lærer jeg mest gennem diskussion og drøftelse om emnet samt at få skrevet 
sætninger/noter om de enkelte teorier. Jeg er ikke stor fan af oplæg som skal laves på under 1 time 
for dernæst at blive vist til resten af holdet. Der er ikke nok forberedelse tid til at komme i dybden 
og få en grundlæggende forståelse for emnet gennem diskussion, og det bliver nærmere et ræs for 
at nå i mål med et oplæg end rent faktisk at få læring ud af det. De øvrige øvelser, som har været 
baseret på spørgsmål som senere diskuteres har været bedre for min læring. 

• Ved at alle øvelser har været mundtlige, så har det været svært at nå og diskutere alle spørgsmål i 
det omfang man gerne ville. 
(Dog virkede øvelsen med NN til fremlæggelsen optimalt, da hun på forhånd udvalgte nogle 
grupper. Tiden til selv øvelserne var dog alt for kort) 

• Det pædagogiske indhold: Det er fint, at vi laver øvelser, men det er nervepirrende, at fremlægge 
foran hele auditoriet. Jeg tænker det er bedre, at hver gruppe afleverer øvelserne på Moodle, og i 
giver feedback. Alternativt kunne 2 - 3 grupper mødes og fremlægge det for hinanden. 

• Det er en super dyr bog, og kun 3. kapitler skulle læses i den. Det er demotiverende, og 
ødelæggende for interessen for modulet. 

• Fx den sidste øvelse om stree-level beauraucrats, hvor man havde 45 minutter til at lave et oplæg, 
betød at jeg ikke fik særligmeget ud af øvelsen, fordi tiden var for presset, så det dermed blev et 
ræs om at nå det frem for at forstå det 
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• Det har været et godt og grundigt kursus, hvor der blevet startet med det helt grundlæggende og 
så videre gennem det mere komplekse.  
Forelæserne har været rigtig gode og meget søde og nærværende 

• Eftersom jeg selv har mangle motivation, har min deltagelse ikke været optimal. Dog skal der være 
ros til forelæserne, som har gjort det rigtig godt. 

• Kunne ofte ikke se pointen med den primære litteratur andet end introduktion til centrale begreber 
• Undervisere burde have snakket mere sammen så der var en rød tråd mellem forelæsningerne. 

Mange af underviserne referede til de andre forelæsningen men det virkede ofte til at de ikke havde 
snakket sammen, da det hele jo hænger meget sammen men det har jeg ikk fået fornemmelsen af i 
løbet af forelæsningerne 

• Øvelserne har været fine og jeg synes det i teorien gav mening at lave en øvelse ligesom NN havde 
lavet den men praktisk fungerede det slet ikke. Derudover er det også virkelig frusterende at der 
aldrig findes grupperum tilknyttet til øvelserne eller at man skal sidde i et seminarrum, som normalt 
har plads til 20, hvor vi er 80 i. 

• Ift. øvelserne, synes jeg at skriftlige øvelser ville være oplagte, eftersom eksamen også er skriftlig. 
I højere grad afveksling, mellem mundtlige og skriftlige øvelser. 

• Måske var det endda lidt FOR pædagogisk til tider :-)  
Eksempelvis da der blev brugt en del tid på spørgsmål som "hvordan har du været i kontakt med 
den offentlige sektor" eller "hvad motiverer dig". Sådanne spørgsmål er måske fine nok til et enkelt 
svar eller to på holdet, men det føles lidt som spild af tid, hvis der bliver brugt for lang tid på dem. 

• Alt i alt har det overordnede været godt, men samtidig har det virket til at forelæserne ikke er 
blevet informeret om at vi har haft øvelsesgrupper. Det har medført at folk i nogle af øvelserne har 
sat sig sammen i andre grupper end øvelsesgrupperne, hvilket gjort det en smule besværligt at vide 
hvem man skulle øvelser med fra gang til gang. 

• Mundtlige øvelser til en skriftlig eksamen motiverer ikke. 
• Jeg synes, der var for mange summeøvelser involveret, hvor man brugte for lang tid på at høre de 

samme svar fra de studerende. 
Der har desuden været en tendens til at inddrage de studerende i oplæg i plenum. Dette har for 
mange virket meget grænseoverskridende og jeg selv, har haft en smule ondt i maven ved at møde 
op til disse forelæsninger i frygt for at blive udvalgt. 

• Der er ifølge mig anvendt al for meget primær litteratur ift. eksamens omfang. Nogle lektioner var 
lidt for pædagogiske. (især med NN) 

• kommentar til øvelserne: 
præsentationsøvelser har i princippet potentiale men det er de færreste studerend esom ønsker at 
foretage præsentationerne og dermed dør potentialet i øvelsen ud. Dernæst så de lokaler som bliver 
stillet til rådighed for øvelserne er beregnet til ca 30 mennesker og iv er måske 80 mennesker som 
bliver presset sammen som en dåse sadiner. disse forhold er ødelæggende for arbejdsmoralen 
omkring øvelserne samt de administrative grupper som jeg personligt ikke mener funger. 

• Den anvendte litteratur har været en god blanding af grundbogslitteratur og diverse artikler, der 
har hjulpet til at bringe div. teorier i spil. Det har givet mulighed for en indsigt i og forståelse for, 
hvordan og hvorfor den offentlige sektor fungerer som den gør. 

• For mange summeøvelser og fokus på pædagogik, som ødelægger flowet i forelæsningen. Ved 
opsamling til øvelser burde forelæseren gennemgå øvelsens rigtige besvarelse i stedet for at 
udspørge eleverne. Det er spild af tid, og slet ikke effektivt nok, idet eleverne oftest ikke ønsker at 
fremlægge foran hele forelæsningslokalet. 

• Øvelserne var nogenlunde OK. Men det var ret irriterende, at nogle enkelte grupper blev tvunget til, 
at skulle fremlæggelse uden aftale med underviseren. Dog var der en enkelte gang, at underviseren 
spurgte nogle grupper om, de gad at fremlægge. 

• Jeg synes det har været synd at så mange af mine medstuderende ikke har taget øvelserne seriøst, 
da jeg har følt det har været øvelser som har styrket ens forståelse af pensum 

• Specielt øvelser synes jeg var meget varierende nogle fik jeg meget med fra og andre knap så 
meget. Generelt synes jeg bedst om dem hvor der er et empirisk afsæt frem for blot at gå ud fra 
teori i pensum. 

• Der var rigtig meget litteratur, og pga. dette var der også en del gentagelse i litteraturen. Måske 
kunne man i fremtiden være en anelse mere selektiv i forhold til, hvilke tekster der er væsentlige, 
samt hvilke delelementer i teksterne der er væsentlige. 
 
Der har været alt for mange øvelser, som ikke har været særligt givende. Folk vælger konsekvent 
at udeblive fra lektioner pga. øvelser. Det fungerer bedre at prioritere sin tid på den store mængde 
læsning. 

• til tiden ubehageligt med fremlæggelser 



• Der var meget rigtigt meget at læse, hvilket gjorde det svært at nå det hele, men det var dejligt, at 
det var letlæseligt og overskueligt.  
 
Øvelserne var lidt ambivalent. Fremlægningerne har været lidt mærkeligt struktureret og der har 
været problemer med, at der ikke er nogen der havde lyst.  
En løsning kunne være, at man sendte sin opgave og man på den måde fik feedback. Det har vi 
tidligere haft og det har fungeret rigtigt godt. Man kan snildt sidde med noget som er korrekt, men 
som ikke er med i fremlæggelsen og derfor tror man det er forkert eller et andet eksempel er, at 
man ikke har lyst til at fremlægge, fordi man er bange for, at det ikke er rigtigt, det man har lavet. 
Det kan derfor være intimiderende at fremlægge foran hele holdet 

 

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

 

 

Kommentarer: 
• Modulet lagde sig for meget op ad politologisk grundkursus og indeholdt for mange gentagelser og 

overlap mellem forelæserne. 
• Udbyttet kunne have været bedre med mere fokus på teorier og metoder. Desuden vil det have 

givet mere, hvis forlæsningerne tog fat i diskussioner udenom teksterne. 
• Litteraturen er fin nok. Men forelæserne skal gå mere ud over teksterne til forelæsning. Det bliver 

for meget repetition af teksterne, i stedet for uddybelse. 
• Litteratur: "Stort" 

Forelæsninger: "Meget lille" 
• På forhånd havde jeg en del viden om området qua et 1.semester projektet. Jeg fik opfrisket lidt 

ting, men fik ikke særlig mange nye ting af vide. Synes godt at der kunne være gået mere i 
dybden. DEt var meget overordnet og overfladisk. 

• Grundet en rodet litteratur, der mange gange manglede noget teori bag 
• I både tidligere projekter og undervisning har vi haft nogle af de samme emner. Fx 

styringsparadigmerne og noget om frontlinjemedarbejdere(dog ikke lige så dybt) 
Jeg synes også, at der manglede tryk på, hvilke elementer i undervisningen der var særligt vigtigt 
samt flere "håndværker" begreber, som faktisk kan bruges i forhold til at anvende det i projektet. 
Det kan også være, at der bare ikke tydeligt nok blev sagt, hvordan man kan bruge det i et projekt. 

• jeg føler ikke jeg personligt hart lært ret meget nyt i forhold til vad jeg havd eforventet ved kursets 
start. jeg føler det var meget redegørende og meget basalt i forhold til at være et 3. semester 
modul. 

• Godt modul! 
• Jeg synes det her er det første modul hvor vi faktisk får noget konkret med som jeg ved vi skal 

bruge ude på arbejdsmarkedet. 
• Pga. den forholdsvist store mængde af litteratur, har det været svært at sætte sig grundigt ind i alle 

fagets dele. Et mere selektivt pensum kunne hjælpe. 
• I har som forelæsere været super dygtige!  

I har alle været gode til jeres område og jeg har hørt fra flere, at der har været stort udbytte af 
forelæsningerne. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
• Fint. Mindre historie tak. 
• Meget af litteraturen var lidt tynd, rent teoretisk. For meget historisk. 
• Jeg har set litteratur og skimmet det der kunne nås, men ikke læst alt primærlitteratur i dybden, da 

der har været meget på to uger. Det har været meget nemmere at en del har været dansk, som 
har gjort det nemmere at nå mere af primærlitteraturen. 

• Det har været lidt stramt med at kunne nå at læse op til det hele hver gang - især når der er 
dobbelt lektion 

• Da du kendte til meget af stoffet i forvejen har jeg skimmet mange af teksterne 
• Synes det har været rigtig dårlig stil at pensumlisten har inkluderet en bog man har skulle læse tre 

kapitler i. Så må der findes en bog der er mere bred og kan anvendes mere. 
• Jeg synes, der har været rigtig meget litteratur til hver forelæsning bare af den primære litteratur, 

og det har været svært at danne sig et overblik over det mest relevante at læse. 
• Eventuelt mere primær litteratur og mindre sekundærlitteratur. Jeg plejer, at læse alt litteratur, 

men den sekundærelitteratur virker mere eksamensrelateret end relateret til lektionen. Jeg ved ikke 
om det er intentionen, men jeg vil hellere have flere uddybende teorier eller udredninger af andet. 

• meget af litteraturen var gentagelse og meget basal viden. 
• Masser af gode litteratur! 
• For meget litteratur 
• Der har været meget læsning, hvilket har gjort det svært at nå...  

Men grundet letlæsligt materiale har det været muligt at skimte noget af det igennem, hvis man 
ikke har haft tid til andet 

 

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

 

Kommentarer: 
• ca. 4 timer hver gang med enkelte undtagelser 
• Jeg synes det er irriterende, at vi kun har skulle læse 4 kapitler i bogen, som litteratur til 

forelæsningerne. Vi har trods alt brugt penge på bogen, så jeg så gerne, at mere af bøgernes 
kapitler, bliver anvendt som litteratur.  
Man kunne bruge bogen primært + primærlitteratur i form af artikler, der kunne supplere bogens 
indhold. 

• Det varierer på grund af mængden af litteratur. Af og til er der meget sekundær litteratur. Måske 
for meget. 

• Hvorfor står der 2,4,6 og 8 to steder? 



Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Klarer formalia til eksamen. Sikre at der er enighed om fx. længde af eksamen (det stod uklart også 

efter eksamen var overstået). 
 
Bedre pensum. Pensum var desuden dårligt ift. eksamans-spørgsmålene. 

• Det er under alt kritik, at formalia bliver ændret om aftenen dagen før aflevering. Det burde ikke 
være muligt at lave sådan en ændring, så sent under en eksamen.  
Desuden burde der i langt højere grad være brugt bare fem min. mere på at læse korrektur på 
eksamenopgaven inden den bliver sent ud. 

• 1. Hvis der blev taget fat på diskussioner, områder mv. udenfor litteraturen. 
 
2. Hvis der blev lagt mere fokus på at vi ikke kun er en forsøgsårgang... dette er blevet sagt et par 
gange, hvilket kan fremstå som useriøst 
 
Der er dog blevet lagt gode tekster ud samt god sekundær litteratur. Desuden har der været god 
gennemgang af teksterne (men relevansen herom kan diskuteres - det have været bedre at have 
fokus på emner udenfor litteraturen) 

• Hele modulet burde revurderes. Eller også burde forelæsere kigge på hvordan de præsenterer deres 
indhold. Der er alt for mange referater af teksterne! Forelæsninger skal vel bruges til at uddybe 
vores tekster og styrke vores refleksioner, de skal ikke bare gennemgå alt for mange redegørende 
ting. konsekvensen af dette har betydet, at der ikke bliver gået i dybde med teorien se eksempelvis 
PSM forelæsning. Det vigtigste i den forelæsning blev præsenteret helt til sidst. Det samme med 
interesseorganisationer, perspektivering kom til sidst og blev fravalgt. DET ER HER VI KAN BRUGE 
DEN VIDEN VI FÅR FRA TEKSTERNE.  
 
Muligvis også inddrage lidt mere udfordrende forelæsere som NN. Der stiller mere krav til eleven og 
udfordrer der evner, hvilket kunne være med til at øge aktiviteten. NN kunne have være et godt 
bud på offentlig ledelse forelæsningen. 

• Enten skal der mere faglig indhold til faget, eller så skal antallet af forlæsninger reduceres kraftigt. 
Der er simpelthen for mange forelæsninger hvor der ikke har været et relevant fagligt indhold.  
For meget historie, og for lidt teori.  
Forelæserne har virket til at have lidt for god tid til forlæsningerne - for meget ligegyldig snak. 
Måske overveje at de skal lave en vurdering af hvad essensen af forelæsningen er og fokuserer 
dybere i det? 

• Måske koordinere tiden bedre så forlæser kan nå hele sit oplæg grundigt, og ikke skynde sig 
igennem de sidste 5-10 slides 

• mere omkring markeds baserede principper, og om interesse organisationer 
• til ledelse delen af pensum, kunne brug af cases have været en god idé. Så vi kunne have set hvad 

virkelige offentlige leder havde gjort i konkrete situationer. 
• Find en anden grundbog. Både formidlingsmæssigt og fagligt virker indholdet i den bog ikke særlig 

godt. 
• Offentlige styringsmodeller (NPG, NPM) blev gennemgået på en forelæsning, hvilket var meget for 

lidt i al den vidtrækkende litteratur, der findes på området. 
 
Flere skriftlige øvelser, idet eksamensformen er skriftlig. 

• Dele af pensum kunne virke abstrakt og mere fokus på cases kunne hjælpe på forståelsen. 
• Der manglede til tider en råd tråd i det hele, der blev tit givet en masse information, man var i tvivl 

om hvordan det skulle bruges i praksis til eksamen 
• Der er mange kursusgange hvor forelæserne ikke når deres agenda. Så en smule mere struktur og 

fokus på stoffet, istedet for, at bruge lang tid på, at forklare om anden forskning omkring emnet. 
• En mere motiverende tilgang til forelæsningerne. Kan godt være at man er ny til at undervise, men 

flere undervisere (NN og NN), var meget langsomme i deres forelæsninger og gjorde et ellers 
spændende område, til noget meget kedeligt. Dette gør det svært at holde motivationen oppe.  
Jeg mener også at man kunne gå dybere til værks. En del af forelæsningerne var meget 
overfladiske, hvor jeg savnede mere dybde og flere perspektiver. 

• Jeg synes at opbygningen af modulet har fungeret yderst tilfredsstillende, hvor der har været 
overordnede tematikker som er blevet belyst fra forskellige vinkler. Derudover har det fungeret 
godt med øvelser til nogle forelæsninger, hvis man ser bort fra øvelser som indeholder oplæg. Jeg 
ser en større interesse i at diskutere og skrive noter til spørgsmål vedrørende det enkelte emne, 
end at ræse gennem det med mål om at nå et oplæg.  
Ellers har litteraturen været god og forelæsningen fungeret godt. 
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• Generelt et okay godt modul. Dog har NN det med at bruge alt for mange summeøvelser uden det 
helt store faglige udbytte - dermed ikke sagt at hun er en dårlig forelæser. Vi savner dog at komme 
mere direkte til kernen af hvad der bliver sagt.  
"politik og forvaltning" af Christensen er en fænomenal dårlig bog til at forklare pensum til lektion 1 
og 2, og skulle i højere grad suppleres noget mere af andet litteratur. 

• Strukturen kunne godt forbedres, og så sørge for at der er en råd træd gennem forelæsninger, da 
det virkelig ville have gjort en forskel. 

• Generelt har der bare manglet noget struktur og sammenhæng i kurset. Det høje og glade 
forventninger jeg personligt havde inden kurset blev desværre ikke indfriet. Måske mine 
forventninger var skæve ift. indholdet, men det meget overfladiske indhold har ikke skubbet ved 
min personlige lærling, tværtimod. 

• Jeg synes, at mange af forelæsningernes gennemgang har været oplæsning af slidesne. I andre 
tilfælde har undervisningen ikke taget udgangspunkt i litteraturen. Jeg synes, at forelæsninger skal 
tage udgangspunkt i de artikler/kapitler, vi skal læse, men vi skal også helst gerne får noget, at 
vide, som ikke står skrevet i litteraturen.  
Der synes jeg i skal være bedre til, at holde jer til pensum, men også supplere med noget nyt, der 
ikke står i pensum, i stedet for enten eller.  
Sådan har jeg i hvert fald nogle gange oplevet det. 

• Anvend litteratur, der kan lægges ud online, eller brug mere litteratur fra bogen på pensunlisten. 
• - Hvis det kan lade sig gøre, så spred det over en lille smule længere tid. 

- I forhold til administrative grupper, er det måske bedre, at man selv kan vælge hvem man sætter 
sig sammen med fra gang til gang. Der er nemlig mange der bare tager hjem, og det er dermed 
træls at være i en gruppe, hvor folk ikke gider og ikke kommer, og så vil man hellere lave det med 
nogen der er der.  
- Bedre koordinering mellem forelæsere, fordi der bliver sagt meget af det samme 

• Det har været rigtig godt.  
Gentagelser f.eks. alle forelæsere har nævnt at ordet 'politik' har flere betydninger på dansk, i 
forhold til de engelske ord, som er bedre at bruge. Det fik vi allerede at vide på 1. semester og så 
igen 4-5 gange i dette kursus. Derudover var niveauet meget forskelligt i lektionerne. nogle var 
meget basic og lidt lange, hvorimod nogle gik meget hurtigt gennem lidt sværere ting.  
f.eks. de to første lektioner handlede meget om det samme.  
Ellers så elsker jeg kurset 

• Der mangler relevans i forhold til samf. Det har i høj grad ramt min motivation. 
• Om det er berettiget eller ej, så føler jeg at der er meget af det gemmengået teori der har været 

lidt overfladisk, hvor man som studerende har siddet tilbage med en følelse af at det har været lidt 
overfladisk. 
 
Desuden har måden hvorpå øvelserne er gennemgået ikke været særligt gode (fremlæggelser), 
efter min mening ville man få meget mere ud af at forelæseren tog opsamling sammenlignet med 
studerende som fremlægger, der i virkeligheden ikke har særligt meget lyst til at stå og fremlægge 
for hele holdet. 

• Jeg synes, at forløbet har været rigtig godt. Jeres opdeling af de forskellige gange har været gode 
og det har givet en god forståelse.  
Det har dog været meget svært at nå at læse alting, men det har været rigtig fin og letlæsligt 
læsestof, der har gjort det overskueligt at skimte det i mangel på mere tid.  
Forelæserne har været gode.  
I kunne eventuelt bruge "padlet", hvor man kan stille spørgsmål anonymt i løbet af timen, da der er 
mange der sidder med spørgsmål, som man ikke tør stille i plenum. Padlet har fungeret godt sidste 
år :) 

• Kurset var rigtig godt struktureret - faktisk tror jeg det er det kursus vi har haft indtil videre med så 
klar en struktur og organisering. Især de fire hovedoverskrifter med dertilhørende forelæsninger var 
godt organiseret.  
 
Det er simpelthen så irriterende at skulle købe en dyr pensumbog, når den kun skal benyttes til tre 
forelæsninger. Det må der gerne fokus på enten at benytte købte bøger mindre eller at indscanne 
kapitler, hvis det kun skal benyttes så lidt. 

• forelæsningerne har stort set føles, som spild af tid, pga det har i flere tilfælde været travle 
oplæsning fra forelæserens side (der er to forlæser som stå ud fra denne kommentar), om det 
primære litteratur og der med gjorde at der ikke har været noget nyt. Som har gjort at 
forelæsningerne ikke har haft nogen betydning for dette modul, pga man har læst det hele i 



forvejen. hvilket har gjorde at interessen for forelæsningerne og aktive deltagelse har taget en 
nedgang i forhold til normalt interesse og deltagelse. 

• Flere skriftlige øvelser, mindre mundtlige øvelser, især når eksamen er skriftlig 
Der behøves ikke administrative grupper. føler at udbyttet bliver bedre hvis mindre grupper og i ens 
studiekgrupper. 

• - Manglende rød tråd gennem forelæsningerne  
- Meget overfladisk, der mangler mere dybe  
- Undervisere skal være bedre til at snakke sammen så de ikke siger noget som den anden 
forelæser sagde til sidste forelæsning 
- Mere struktur 
- Mere dybdegående tekster 
- Grundbogen giver et godt indblik i faget 

• Jeg synes ikke det giver mening at vi skal starte det nye modul op på mandag og så tirsdag have 
en 24-timers eksamen i det her. Hvorfor ikke have eksamenen om mandagen så det bliver afsluttet 
før opstart af nyt forløb? 

• Bedre overordnet introduktion til modullet og opsamling, hvor der trækkes tråde og de forskellige 
lektioner sættes sammen. 

• Nogle af grundbegreberne blev repeteret for ofte. 
• Større lokaler til opsamling af øvelser! Det er meget demotiverende, og mange skipper 

opsamlingen, pga. ekstrem pladsmangel i lokalerne. Dette har været generelt på begge kurser 
dette semester. 

• Generelt har det været et rigtig godt og spændende modul, med en rigtig god opbygning.  
 
Men den pædagogiske del har måske fyldt for meget. Spørgsmål i plenum er selvfølgelig gode for 
refleksion og for at få opmærksomhed, og de virker også. 
Men det er en bachelor, og man må også have tillid til at de studerende er i stand til selv at følge 
med og reflektere under undervisningen - det er forhåbentlig derfor de er her. 

• Ifølge mig har der været lidt for meget fokus på snakkeøvelser. Det synes jeg har taget lidt for 
meget fokus fra gennemgang af litteraturen på modulet. 

• Øvelser bør være skriftlige i stedet for mundtlige. Det hjælper at få formuleret teori og indhold 
skriftligt. 

• Jeg foreslår at man har langt mindre antal summeøvelser og inddragelse af studerende. Jeg synes 
der har været nogle forelæsninger, hvor man ikke har prioriteret at få teorierne frem, fordi der ikke 
har været tid til det i forelæsningerne netop pga. summeøvelserne. 

• Der var nogle enkelte forelæsninger der ikke helt formåede at komme ud over pensum. Derudover 
var der også nogle forelæsninger der var lidt langsomme og som ikke engagerede mig. 

• Måske en gæsteforelæser fra en der er involveret i forvaltning? Kunne være spændende, at høre om 
modulet i praksis. 

• Lad undervisningen blive i Øst i stedet for i byen. 
• for at øge udbyttet af øvelserne bør de studerende selv kunne vælge deres øvelsesgrupper samt 

øvelseslokalerne bør være meget bedre. 
• Der var nogle enkelte forelæsninger, at lektoren/underviseren ikke gav nogle inspirerende indhold 

f.eks. ved blot kun at læse slides op.  
 
Det ville være dejligt, at underviseren ville aftale med grupper/personer, når man skal påbegynde 
en øvelse, om at de vil fremlægge øvelsen. 

• Fedt modul med gode undervisere og et mega spændende afsæt i noget vi faktisk skal bruge i vores 
senere arbejdsliv. Derudover er der jo massere af gode muligheder for at bruge noget til projektet. 

• En ting jeg har hæftet mig ved, er mængden af litteratur. Nogle forelæsninger har favnet alt for 
bredt i forhold til indhold (og dermed litteratur). 
Vi har ikke kunne nå at forberede os med grundig læsning, og samtidig har forelæseren ikke altid 
kunne nå igennem mere end halvdelen af sine slides. 

• Forelæseren, især NN, kom ikke med ny viden til forelæsningerne i forhold til litteraturen 
• Det er trækker ned for mig er, at vi skulle fremlægge efter øvelser, og forelæsere blev sure hvis 

grupper ikke havde lyst til at fremlægge. Jeg kan godt se det er en god øvelse i at øve i fremlægge, 
men det blev bare en tand for kedeligt.  
Derudover var der nogen forelæsere der bare læste op af slidesene, efter bare genfortalte hvad vi 
allerede havde læst, det kan gost blive svært at holde sig vågen til sådanne forelæsninger. Mens 
andre forelæsere talte så hurtigt og gik alt for meget igennem, uden helt at komme i dybden med 
det specifikke emne. 
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• Mere gå-på-mod fra forelæsers side. Man kunne godt fornemme at nogle forelæsere var nye, da de 
måske havde tendens til at snakke lavt og var generte. Der læres bedst af en forelæser med 
selvtillid som forsøger at gøre det gældende emne så spændende som muligt.  
En anden ting kunne være at øvelserne skal være mere planlagt mellem forelæsere. De var meget 
ustrukturerede og der var stor chance for at man slet ikke fik mulighed for at arbejde med sin 
administrative øvelsesgruppe. 

• Padlet vil være godt. Det er smart og en god måde at få stillet spørgsmål for dem der ikke har haft 
lyst til at stille det foran hele holdet.  
Sidste år gennemgik man de stillede spørgsmål lige efter pausen og til slut.  
Det vil være dejligt, hvis man kunne sende øvelserne og så lidt feedback på dem :) 

• Øvelserne føles som kvoteopfyldning. Alt for mange øvelser i forhold til hvad der rent faktisk blev 
brugt til eksamen. Maks 1 øvelse var relevant for selve eksamen, men vi havde 4 øvelser. Det føles 
som spild af tid. 

 

Kvalitative evalueringer 
Der har været afholdt 1 møde i semestrets forretningsudvalg (FU). Der var planlagt to møder, men møde 
to blev aflyst grundet manglende deltagelse fra studenterside. Dagsorden og referat fra semestrets ene 
FU-møde fremgår i det følgende. 
 
Introduktion til semesteret 

- Et kompliceret semester, hvilket er grunden til, at vi fik en grundig introduktion 

- Man kan mærke at semestret var kompakt 

o Dejligt med ét modul af gangen, men et problem ved fag/eksamen modellen: teorierne 

får ikke lov til at bundfælde sig 

- Dejligt at få indblik i hvorfor tingene er tænkt som de er: hvordan semestret er tænkt 

- Der bør udarbejdes et oversigtsskema for hele semesteret 

 

Modul 11: policyanalyse, velfærdsstat og arbejdsmarked 

- Opbygning i forhold strukturering af forelæsninger var godt.  

- Selve policyanalysen blev gået hurtigt over - kunne med fordel have fået mere fokus 

o Fordi vi har haft policyanalyse på første semester blev det gået hurtigt over, men det gik 

lidt for stærkt.  

- Overlap om velfærdsregimer/velfærdsmodeller fra første semester. Check i det hele taget 

overlaps til Politologisk grundkursus.  

- Relationen mellem teoretiske perspektiver og policydesignet var ikke tydeligt, hvilket gjorde 

eksamensformuleringerne svære at forstå. 

 

Løsningsforslag: en forelæsning mindre om velfærdsregimer, som til fordel kunne omhandle 

policyanalyse i stedet.  

 

Øvelser tilknyttet modul 11 

- Administrative grupper kan være problematiske - ringe fremmøde.  

o Vælge gruppe selv eller de, der møder op går sammen på dagen. 

- Øvelser fungerer bedst, når der skal sendes noget skriftligt. 

o Det bliver også fremhævet, at det er dejligt med både mundtlige og skriftlige øvelser. 

- Øvelsesgrupper bliver ikke brugt som studiegrupper udover selve øvelserne 



- Forelæserens formulering i forhold til hvad der skal ske i øvelsen til sidst i forelæsningen har 

meget at sige for hvor mange der møder op.  

- Vigtigt at vi får faciliteret lokaler til øvelserne, så der er plads til at man kan sidde og arbejde.  

 

Eksamen i modul 11  

- Teorier får ikke tid til at bundfalde sig, når eksamen er så tæt på forelæsningerne. 

- Formuleringer i eksamensspørgsmål kunne med fordel være mere specifikke, der har især været 

meget kritik af spørgsmål 1.  

- Pensumlitteraturen var ikke særlig dybdegående i forhold til eksamensspørgsmålene. 

- Spørgetimen: det er fint, at der meget eksplicit bliver sagt at man skal bruge et specifikt 

referencesystem - og det skal være konsekvent.  

- Mangel på konsekvens i forhold til formalia 

o Man skal ikke lave om på det i løbet af eksamen. 

- 4 dages eksamen er meget i forhold til antallet af forelæsninger.  

o Reglerne i forhold til weekenderne i skriftlige eksamener er lavet om fra 2. til 3. 

semester: det vil sige, at hvis en skriftlig eksamen indeholder en weekend er weekenden 

talt med i eksamensdagene - derfor hed denne en 6 dages eksamen. 

 

Modul 13: Offentlig forvaltning, ledelse og politiske institutioner 

- Rigtig gode forelæsninger, fin opbygning med fire temaer og forelæsninger derunder. 

o Dog lidt for meget overlap: styringsparadigmer overlappede både fra første semester. 

- De enkelte forelæsninger: for stort fokus på de redegørende elementer, der bevirkede et tidspres 

- desværre mangel på tid til at gå dybere ned i emner. 

- Pensumbogen: var meget grundbogsagtig.  

o Grundbogen strukturerer ikke forelæsningerne, men skal være dækkende for fagets 

substans - derfor skal en grundbog være grundlæggende.  

o Alternativ grundbog kunne være: ”Offentlig forvaltning - politologisk perspektiv” Jens 

Blom Hansen. Muligvis mere dybdegående? 

- Forelæsningerne havde for meget karakter af at være en opremsning af litteraturen. 

- For mange eller lange summeøvelser. 

o Summeøvelser er gode, hvis de virkelig har et formål og skal helst ikke vare 10 min.  

- Ros: godt med få slides - man kan som studerende mærke, når forelæseren har et meget præcist 

fokus for forelæsningen - og overordnet virker forelæsningerne ofte bedre med færre slides.  

 

Øvelser tilknyttet modul 13 

- For kort tid til NN’s øvelse 

- Pres fra forelæseren til at præsentere øvelser mundtligt virkede dårligt, når vi ikke havde mere 

tid til at præsentere. 

- Pædagogisk formål med øvelser er også, at det ikke er forelæseren, der er i fokus.  

o Men der er også de, som hellere vil høre ”ekspertudmeldelsen” fra forelæseren end at 

skulle høre fremlæggelser fra sine medstuderende.  
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- Godt med blanding mellem mundtlige og skriftlige øvelser. 

 

Eksamen i modul 13 

- Bilagene lå ude på Digital Eksamen flere dage før eksamen. 

- Antallet af spørgsmål var passende til varigheden af eksamen. 

o Dog blev det nævnt at det var ærgerligt at der kun blev lagt vægt på ét emne og at 

spørgsmålene ikke lagde op til, at man kunne trække på mere forskelligt teori fra 

modulet. 

 

Gruppedannelsen 

- Kort introduktion i auditoriet var godt - det trak ikke ud. 

- Sedlerne som inddeling fungerede dårligere end håndsoprækning og inddeling af emner i 

auditoriet 

o Det er godt at holde introduktionen så kort som muligt, men det ville være dejligt hvis 

den indeholdt en idegenereringsfase. Der burde være mange flere gruppeemner 

(overemner/underemner) – kan fungere som inspiration  

 

Eventuelt 

- Ærgerligt at starte Organisationsteori op med én lektion dagen inden eksamen i modul 13.  

- Bilag i begge fag var uploadede inden eksamen. 

 
 

Kommentarer fra semesterkoordinator 
Semesterkoordinator anbefaler, at kurset justeres ift. de indkomne kommentarer, og at der søges en 
bedre koordinering af semestret.  
 

Studienævnets anbefalinger 
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.  
 
Det betyder, at der naturligt vil være forskellige udfordringer, der skal tages hånd om fremadrettet. 
 
Studienævnet er enige i, at semestret skal koordineres strammere, og at der generelt skal ske en bedre 
kommunikation omkring semestrets faglighed til de studerende. Særligt progression i metodefagene er 
vigtig at italesætte over for de studerende. Flere studerende bemærker i evalueringen, at de finder 
undervisningen i metodefagene for pædagogisk og en gentagelse af 1. semester. Dog viser 
eksamensopgaverne, at der er en betragtelig del af de studerende, som stadig er udfordret ift. de 
grundlæggende metodiske færdigheder. Det anbefales at lægge metodeundervisningen tættere op ad 
projektarbejdet, således at de studerende kan anvende deres metodiske færdigheder i takt med at de 
indlæres. Det anbefales ligeledes, at progressionen mellem 1. og 3. semester tydeliggøres. Der arbejdes 
med samme emner, men på højere niveau. 
 
 
Studienævnet anbefaler, at semestrets eksamener koncentreres i januar måned, og at de to 5 ECTS-
moduler 12 og 13 slås sammen til et modul på 10 ECTS, som udprøves ved en samlet eksamen. 



Koncentrationen af eksamener i januar måned giver en mere jævn arbejdsbelastning henover semestret, 
og der bliver således bedre tid til at fokusere på både kurser og projektarbejdet. 
 
Studienævnet bemærker, at der udtrykkes beklagelse over sene tidspunkter for afvikling af undervisning, 
hvilket man ikke kan tage hensyn til, da det er et fuldtidsstudie.  
 
Endelig noterer studienævnet, at sidefagsstuderende (samfundsfag) udtrykker kritik ift. at semestrene 
primært er målrettet studerende på politik og administration. Studienævnet opfordrer til, at 
samfundsfagskoordinator indkalder de sidefagsstuderende til møde i starten af semestret og på den 
måde laver en forventningsafstemning ift. undervisningen og dennes tilrettelæggelse. 
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