
1 
 

Politik & administration og Samfundsfag, forår 2018 

Modul- og semesterevaluering, 4. semester. 
 
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 5.2: Forskningsdesign og kvalitativ metode 
 

 

Samlet status 

 
 

 
 
Ud af 115 studerende har 56 gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent på 49. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 Det har været et meget kort forløb, hvor der ikke har været tid til at fordybe sig i pensum eller at 

læse op til eksamen.  
Jeg synes det er dårlig planlægning at faget starter 4 uger før eksamen, og at der stadig er et halvt 
smester tilbage. 



 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Mangler tid til fordybelse, da forløbet har været meget kort. 
 Jeg har ikke været tilfreds med undervisningen.  

1. At der er litteratur der er til gennemsyn ved studiesekretæren er simpelthen for dårligt! 
2. Der var sat to forelæsninger af til Nvivo. Men desværre blev vi kun undervist i maks 10 min og 
derefter var det bare øvelser. Der var ingen hurtig oplæring eller en introduktion. Vi blev bare bedt 
om at åbne programmet og følge bogen. Det er utrolig svært at sidde med et program i fællesskab, 
men vi mistede motivationen og folk begyndte hurtigt at gå. Man kunne blandt andet overveje at 

lave opsamling hver 15 min.  
 
Derudover synes jeg ikke at hjælpen fra hjælpelærerne var til at bruge. Generelt var de to 
forelæsninger spild af tid. Man kunne sagtens have lavet det hjemmefra. Jeg gik fra forelæsningen 
rigtig skuffet. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Det er ikke så meget lærernes skyld der er for lidt interaktion, der er simpelthen for få studerende 

der byder ind med deres bud og holdninger til forelæsningerne 
 Synes der mangler en "enten/eller knap", det er jo ikke sådan at jeg til hver kategori enten er 

tilfreds eller utilfreds. Ved nogle af dem er jeg ikke i nogle af de opstillede kategorier. Så i 
princippet kan I ikke bruge undersøgelsen, fordi jeg "bare" har valgt en... 

 Det kunne være rart med flere hands on-øvelser. Forelæser argumenterede for at projektarbejdet 
er øvelserne, og dette må jeg nu give hende ret i. Jeg er blevet så begejstret for at undvære at få 
øvelse før vi skal præstere, at jeg synes man også bør afskaffe al øvelse fra medicinstudierne. At 

øve sig i patientbehandling? Næh, det kan medicinerne lære gennem deres hospitalspraktik! 
 Mangler en "ved ikke" 
 Syntes der har været en mærkelig fordeling af tid/ressourcer mellem henholdsvis de kvantitative og 

de kvalitative forelæsningesrækker. Vi har brugt langt mere tid på den ene forelæsningsrække 
(kvantitative) end den anden (kvalitativ). 



3 
 

 Der var meget få øvelsesopgaver. Når man tænker tilbage til Statistik modulet var der mange 
lektioner og øvelsestimer. Det kunne man godt have brugt mere af her. Især når begge eksaminer 
tæller det samme. 

 

Fagligt udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
 Der mangler tid til at kunne for en ordenlig forståelse for materialet i forbindelse med 

undervisningen. 

 

Forberedelse af primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Der var et par forelæsninger jeg ikke kunne nå, at læse op til. 
 Det var for meget af litteraturen, som ikke var tilgængelig. Her skulle man hente det hos 

studeisekratæren, hvilket er svært når man sidder hjemme og læser. 

 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 Alt for meget litteratur... som også overlapper hinanden. Lav det til sekundær, hvis de alligevel 

skriver om næsten det samme. 



 Med al respekt er det svært at bruge mere end 2-4 timer, når der også er politisk filosofi og projekt 
at forholde sig til. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? 
 Jeg ville gerne have haft flere øvelser til at forberede mig til eksamen. Samtidig undrer jeg mig over 

at på 3.semesters eksamen var der en uge til eksamen, mens der her er 48 timer, men de tæller de 
samme ECTS point? 

 Flere øvelsesgange 
 Mere konkrette øvelser der gjorde teorien mere håndgribelig + flere eksempler på brug af de 

forskellige metoder. 
 Generelt mangler der tid i forbindelse med kurset, da undervisningsgangen har været meget kort i 

forhold. 
 Mindre eller mere differentieret litteratur. Gode metodebøger. For lidt øvelser. Ikke særlig god 

information omkring skelnen mellem "forskningsdesign" og "metoden". Der virker ikke til at være 

en rød tråd. 
 Flere øvelser. 
 Før dagens forelæsning, ville jeg gerne have efterlyst flere øvelser. Nu hvor jeg har fået den, og 

hørt forelæsers modargument, kan jeg knap nok vente med at komme på hospitalet og få lagt 
intravenøsdryp af en lægestuderende der aldrig har haft en kanyle i hånden før. 

 Flere øvelser. 

 Super indsats af NN, samt NN. 
 Rigtig gode underviser!  

 
Måske en liste over hvad man specielt skal have fokus på, når man læser litteraturen. 

 Godt kursus. Dog har nogle elementer undret mig. F.eks. mængden af energi der er brugt på 

kvantitativ metode sammenlignet med kvalitativ metode. Derudover har har kurset til tider været 
en anelse 'rodet', forstået på den måde, at få ting er opstået i sidste øjeblik. Det har ikke gået mig 

sønderligt på, men det har det for andre :) 
 Eneste jeg kan komme på, er at der var nogen forlæsere der var bedre til at lære fra sig end andre. 
 - Flere øvelseslektioner 

- Lettere adgang til den givne litteratur.  
- Flere timer vi have 19 lektioner i statistik, som tæller samme etcs-point. 

 Der kunne godt være et par øvelser mere, da det generelt var svært at skulle "forestille" sig et 
projekt foran sig, da man besvarede eksamensopgaven 

 synes det var for stor spring skal øvelserne til eksamenen 

 
 

Modul 6: Politisk filosofi 

 

Status 

 
 
 

 
Ud af 115 studerende har 36 udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 31. 
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Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 Meget svært og synes ikke der var meget om, hvordan det kunne bruges i praksis 
 Det var svært at sammenkoble til de teorier, vi anvender i projektet. 
 både bog og underviser var til tider meget uklare og uforståelig 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Jeg gik ind til semesteret med næsten ingen interesse for filosofi generelt, men et håb om at 

politisk filosofi var mere spændende. Det har det vist sig ikke at være. Det skyldes både lærebogen, 
forelæseren og øvelserne 

 Faget er super spændende, og relevant fordi det faktisk har relevans i mange sammenhænge, men 
interessen er desværre faldet i takt med undervisningen. 
Vores pensumbog har ikke været særlig god, og vores forelæsninger har 'gået meget hurtigt' i 
stedet for at bruge mere tid på at redegøre for de forskellige filosoffer. Der har generelt været plus 
50 slides, hvor et mindre antal gennemgået mere 'kvalitativt' ville havde fremmet forståelsen. 

 især forelæsningerne føltes utrolig tørre og gjorde intet for at få mig mere interesseret 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 



Kommentarer: 
 Jeg vurderer det pædagogiske indhold som værende utilfredsstillende, fordi jeg ikke synes 

forelæseren har været god til at forklare det vi har læst og han har brugt så lang tid på spørgsmål, 

som han ønsker skulle besvares af holdet, hvilket det sjældent er blevet. Den anvendte litteratur 
vurderes som værende utilfredsstillende fordi især lærebogen af Bird har været svær at komme 
igennem. Ikke på grund af engelskniveauet i bogen, men fordi der er så meget, man egentlig ikke 
behøver vide, hvorfor det bliver kedeligt og til sidst opgiver man at komme igennem. Et ønske 
herfra til næste år er at der findes en ny lærebog måske en oversættelse til dansk, der gør det 
lettere at komme igennem bogen 

 Jeg synes bogen var til tider svær at forstå, har læst andre bøger om politisk filosofi, som var 

lettere at forstå 
 Jeg synes der burde overvejes at finde andet litteratur, da den fremkommer forvirrende og dårlig 

opbygget. 

 Især utilfredsstillende litteratur. Den mængdemæssige læsning var fornuftig, men bogen var både 
dårligt opbygget og mangelfuld. 

 Synes undervisning har været forvirrende at forstå jeg synes at lærebogen til tider har været 

uforstående 
 Synes lærebogen til dels, var for filosofisk. Den kom ofte ud på et sidespor. Derudover var bogens 

sværhedsgrad til tider for højt. 
 For meget engelsk litteratur. Det er et gennemgående problem på studiet.  

 
Interaktionen med underviseren kunne godt være bedre. Når der bliver stillet spørgsmål fra salen, 
så synes jeg ikke der kommer et svar.  

 
Jeg er helt indforstået med, at der var sygdom til sidst. Men udover den besked på Moodle at de var 
aflyst, fik vi intet at vide. Jeg valgte at skrive til sekretæren, men fik heller ikke et ordentlig svar. 
Jeg sad nervøs dagene op til eksamen og jeg var ikke sikker på hvad der skulle ske. Det er 

simpelthen for dårligt, at vi ingen information modtager. 
 Litteraturen var for flyvsk i sin fremstilling af de forskellige positioner. En mere opdelt og klar 

redegørelse for hver enkelt filosof forinden diskussionen ville være at foretrække. 

 Bogen var på et højtniveau sprogmæssigt. 
 Bogen er svær at forstå 
 hvis en bedre bog eksisterer ville det være godt, da bogen til tider var meget svær forståelig både 

pga ordvalg og pga at den blev ved med at refererer tilbage til gamle kapitler. hjælperlærrene 
gjorde et fint stykke arbejde men jeg ville personlig havde fortrukket at der havde være små 
øvelser til vært kapitler, så man efter hver anden forelæsning skulle skrive en side eller 2 diskussion 

par kapitler man havde læs. 

 

Fagligt udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Skyldes at der ikke har været en stor interesse fra start og den interesse der har været fra start, er 

blevet fjernet meget hurtigt fra lærebogens side såvel som forelæserens side, som ikke har gjort 
noget for få gjort kurset mere spændende. Det virker som om forelæseren har forventet at alle har 
haft en interesse for kurset fra start og derfor har han ikke skulle bekymre sig om at virke 
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motiverende i stedet for søvndyssende i forelæsningerne ved at tale i samme toneleje og i nogle 
perioder minitiøst til tingene på et niveau, hvor det ikke har gavnet 

 både bogen og underviser kunne finde på at smide navne i hoved på en uden den store kontekst 
eller relevans, det skete dog sjældent 

 

Forberedelse af primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 Jeg har næsten ikke læst primærlitteraturen, idet den har virket uoverskuelig og det har synes at 

blive brugt for lang tid på at få en mening ud af teksten 
 Synes det at primærlitteraturen har været på engelsk er at gøre det unødigt svært at lærer politisk 

filosofi. Det er i forvejen ikke et nemt fag. Kan ikke forestillle mig at det ikke er muligt at finde 

noget på dansk. 
 det ville formentlig gøre det bedre for mange, hvis det kunne være muligt at finde litteraturen på 

dansk 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 
 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Kedeligt pensum. Forelæsningerne var kedelige og forelæseren fik ingen studerende med. 

Tror ingen studerende vidste hvad søren man skal bruge dette modul til. 
1 ud af 5 stjerne. Maks 

 Bedre øvelser. 
Ny primærlitteratur - gerne på dansk så det er mere overskueligt 
Forelæseren skal gøre noget mere ud af sine forelæsninger. Med dette menes, at han skal inddrage 
bogen med citater og forklaringer i slides i højere grad end nu 

 En bedre bog 

 Ville være rart hvis forelæseren havde sidetal på deres henvisninger til bogen. Det kan til tider være 
svært at finde de steder han snakker om i bogen. Samtidigt kan det være forvirrende, hvis han 
siger noget der ikke står i bogen, da det ikke er muligt at henvise til dette i ens eksamensopgave, 
når man ikke må henvise til slides. 

 Bedre bog - meget ringe introduktionsbog. 

Tydeligere og mere beskrivende powerpoint præsentationer - de er meget uforståelige når man 
læser dem uden for forelæsningerne, og viser næsten slet ikke nogen sammenhæng med bogen 

nogen steder.  
Forelæseren skal være mere modtagelig og receptiv når man sender mails. Fik først et svar 2 uger 



efter, da jeg måtte køre til Aalborg fra Brande (tager to timer) en af forelæsningsdagene, og tale 
med ham i forelæsningspausen. 

 Flere kildehenvisninger til slidene. Da noget af der der bliver sagt ikke står i pensum.  
 
De to sidste forelæsninger er blevet aflyst pga. sygdom. Jeg forstår dog ikke, hvorfor der ikke lige 
er blevet afholdt en om eksamen, eller blot blevet sendt en mail rundt. Jeg ved vi er flere, der godt 

ville have haft en afsluttende forelæsning 
 Nogle gange synes jeg, at forelæsningerne har været en anelse rodet, og det har til tider været 

svært at holde styr på, hvem der snakkes om. Men ellers et spændende kursus 
 Igen, så er litteraturen ikke god nok til at få en ordenligt forståelse af emnerne. Den fremkommer 

forvirrende og der er mangler i forhold til andet litteratur jeg har fundet. 
 Først og fremmest andet hovedlitteratur.  

Derudover eventuelt øvelsesopgaver med evaluering fra forelæser. 

 Forelæsningernes struktur var lidt rodet, hvor især den sidste del (efter pausen) af den enkelte 
forelæsning blev meget flyvsk. 

 Da mange emner er temmelig abstrakte når undervisningen og diskussionen foregår ville noget 
dansk materiale have været en stor hjælp til at forstå det 

 Mindre engelsk litteratur.  
Synes det var en skam at den sidste øvelse blev aflyst. Der stod i mailen, at det var fordi Simon var 

syg, men også fordi der ikke havde været nok opbakning. Den opfattelse er vi flere der ikke havde. 
Der var knap nok plads i de lokaler vi havde øvelser i. Så det virkede som den nemme løsning at 
aflyse den sidste øvelse. 

 Evt. lave nogle andre/flere opgaver der kan laves i grupper, så man bedre kan diskutere indholdet, 
det skriftlige og forståelses-muligheder 

 Andet pensum. 
Flere øvelsesopgaver. 

Mindre indhold i forelæsningerne. Dette skal forståes som, at det blev gennemgået alt for mange 

positioner og begreber i de enkelte forelæsninger, hvorefter de hurtigt blev uoverskuelige. 
 Find en bedre grundbog.. 
 Forelæseren holder sig meget tæt til sine slides. Jeg savnede mere elevaktivitet, flere diskussioner i 

par og i plenum.Mere ping-pong med professoren. Den der gør noget, lærer noget. Den der tør 
diskutere lærer noget, og stoffet kommer ind under huden på en anden måde.  

 
Han stiller mange retoriske spørgsmål, som ikke skal besvares, også spørgsmål, der skal besvares 
uden betænkningstid... 
Information om udformning af eksamensopgaven kunne være godt at få i starten af 
forelæsningsrækken, altså samtidig med præsentationen af læringsmålene.  
 
RIgtig godt med skive og diskussionsworkshops - de har fungeret godt, og underviserne har været 

engagerede. 
 Synes ikke at NN er en dygtig formidler. Hans måde at lave forelæsninger på er meget forvirrende 

og giver mere forvirring end overblik for mig. Kunne godt ønske mig flere forelæsere eller andre 
forelæsere, da jeg ikke synes et helt fag kan lægges over på NN, da når man synes han ikke er en 
god formidler ikke får noget som helst ud af forelæsningerne og bare skal læse litteraturen endnu 
bedre bagefter for at have en chance for uddybende forståelse. 

 Dårlig formidling af svært fagområde, som interesserer de få. 
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Modul 7.1: Moderne politikbegreber 

  

Status 

 
 
 
 
Ud af 115 mulige har 44 studerende besvaret den samlede evaluering, hvilket giver en svarprocent på 
38. 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Der rigtig mange ting, begreber,teorier og viden som man langt fra kan få det hele ned i et projekt 

og de emner man ikke tager med i projektet vil måske gå tabt 
 Synes generelt jeres organisering af øvelsesopgaverne var utrolig dårligt og man burde bare smide 

dem på moodle i starten af semestret, dermed kan folk gøre sig klar over hvad der forventes i dem, 
og bruge de relevante undervisningstimer og materiale til at besvare dem. Det der med at smide 
øvelsesopgaverne op 2-3 uger efter de relevante undervisningstimer er mildest talt idiotisk. 

 

Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
 Det kan være svært at sige hvor stor interesse man havde på foran, eftersom det har været meget 

blandede emner. 



 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Der måtte gerne have været flere øvelser.  

Det er en meget stille årgang, så derfor er det kun nogle få mennesker der interagerer med 
underviser, hvilket er synd for helheden. 

 Nogle forelæser var klart bedre end andre og det har haft en stor betydning for indlæringen af dette 
model. 

 Igen, øvelserne var organiseret dumt. Derudover synes jeg der er nogle af underviserne der bare er 
så død kedelige at det var svært at finde interesse til at møde op eller lytte til timen. Måske det er 

en personfejl ved mig, vides ikke. De fleste undervisere er dejlige og viser stor interesse i at have 
dialog med studerende. Generelt ville mere interaktion mellem underviser og studerende nok give 
en bedre forståelse af pensum. 

 i forhold til øvelserne synes jeg feedbacken er mangelfuld. Der er ikke eksempler eller nogen 
konstruktiv kritik, så den er ubrugelig. Det gør feedbacken overflødig, når den alligevel ikke kan 
bruges til at konstatere hvad der var godt og hvad der burde arbejdes mere med. 

 Meget pensum i PDF eller print selv format 
 De opstillede punkter differentierer i høj grad på tværs af lektionerne og forelæserne og derfor er 

det svært at bedømme det hele på én gang. 

 

Fagligt udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
 Lært en masse ting dog vil noget af det også gå tabt da der meget viden og ikke rigtig mulighed for 

at arbejde med den viden i fx en opgave. opgave øvelserne er gode og man får sat sig 100% ind i 

det emne. 
 Har lagt mærke til at min kæreste får udleveret notater til hver undervisningstime hvor hun skal 

læse dem igennem og forstå dem så hun er bedre udrustet til at lave eksperimenter i kemi. Nu ved 
jeg godt vi ikke har kemi, men det lyder helt ærligt som en god måde at føre undervisning på. 
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Forberedelse af primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 Læser næsten aldrig supplerende literatur, hvem fuck har tid til det hvis man prøver at have et liv 

ved siden af. 
 At noget af pensum er svensk var en STOR blokade.. Personligt er jeg ENORMT dårlig til svensk, og 

det var en kæmpe udfordring.. 

 

Tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 

Kommentarer: 
 Menes der ved hver enkelte undervisnings time af 7 kvarter? Tror jeg bruger ca. 2-4 timer per 

undervisnings time. Dårligt spørgsmål. Kursus gang lyder mere som "hele undervisnings forløbet i 
det enkelte fag". 

 ca 1 time 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet?  
 Jeg var ked af at der ikke var mere plads til øvelserne i form af de 7500 ord, da jeg ikke mente der 

var plads til at svare nuanceret nok i forhold til det litteratur der var eller de forelæsninger vi havde. 
Der var et mismatch i forhold til de 2 ting. 

 Flere øvelser. 
Der er meget stor forskel på de forskellige undervisere og hvor meget man får ud af hver 
forelæsning. 

 Et par af underviserne har måske mistet lidt af gnisten. Derudover har øvelsesopgaverne være 
præget af omfattende spørgsmål, men for lidt plads til at besvare dem.  

Men alt i alt klart semestrets højdepunkt. 
 mere feedback så de enkelte grupper ved hvad de kan gøre bedre i forbindelse med øvelser 
 Bedre feedback vedrørende øvelsesopgaverne. 
 En afslutning powerpoint med de stik ord med de ord og ting som er lært under Denne forlæsning. 

Det vil hjælpe en del til dem som er langsomme til at tage noter og har svært ved at skrive noter og 
lytte på samme tid 

 Flere øvelsesopgaver - specielt til analysemodellerne 

Øvelsesopgavernes længde udvides. 
 Mere plads til øvelserne og respons ville give bedre mulighed for at lære af dem 



 Har givet det løbende. For det meste har i fint styr på forløbet osv. Synes bare der er nogle ting der 
er organiseret dårligt, og der er nogle af underviserne der er kedelige. 

 Bedre feedback på øvelsesopgaverne (i forhold til kommentarer udover godkendt/ikke godkendt) 
 Mener at flere af øvelsesopgeverne kunne være formuleret mere præcist og forelæsere kunne 

komme med konkrete måde at opbygge disse øvelser op efter. dette vil maksimere udbyttet af 
øvelserne fremfor de blot bliver lavet og afleveret. 

 Hold litteraturen på enten dansk eller engelsk 
 bedre svar på øvelserne, synes det var kort feelback, der blev givet til min gruppe 
 Stop med at bruge en svensk bog som en af hovedbøgerne.. mit indtryk var også, at MANGE andre 

havde samme følelse omkring dette.. det gjorde det super svært / umuligt at være med, når man 
ikke forstår 80% af hvad bogen siger.. 

 

 

Modul 7.2: Projektarbejde og semesterevaluering, 4. semester 

 
 

Status 
 

 
 

 
 
Der er desværre ingen studerende, der har gennemført den elektroniske evaluering. Semestret blev dog 
også løbende evalueret af studenterrepræsentanter på semestrets FU-møder med deltagelse af den 
semesteransvarlige. Referater fra semestrets tre FU-møder kan findes på moodle.  
 

Semesterkoordinators kommentarer 

Semesterevaluering 
Semestret har været justeret til over mange omgange, og vi har I de sidste mange år oplevet stor 
tilfredshed med informationsniveauet (fx i forbindelse med introbrevet), hvor de studerende fx er glade 
for at få semestrets væsentligste datoer præsenteret. Vi har også indledt brevet med en lidt 
opmuntrende sætning om, at vi har nogle spændende ting, vi gerne vil drøfte med dem, som nogle har 
syntes var opløftende og gav lidt energi. Sådanne små detaljer kan være væsentlige i forhold til at 
markere og skabe lidt gejst. Vi har udviklet en god model for gruppedannelse også, hvor bl.a. Johannes 

Andersen har holdt et populært indlæg om gruppedannelsesprocesser. Modellen har været at afholde 
nogle oplæg, der først har fokuseret på læringsmål og PBL og derefter de tre tematiske rammer inden for 
hvilke selve gruppedannelsen blev afholdt. Vi har også fundet, at det kan være en god ide at melde 
grundbøgerne ud til de studerende, når de er blevet fastlagte. 

Politisk filosofi 
Man kan spore mindst tre udfordringer: 

1) Anvendelse i projektarbejdet. De studerende føler sig ikke rustede til at kunne anvende politisk 
filosofi projektarbejdet. Bemærkning: Nu er er det et standardspørgsmål i evalueringsskemaet, som 
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ikke helt svarer til oplægget i studieordningen og læringsmålene, men spørgsmålet kan jo være 
relevant alligevel. 

En mulig løsning er at integrere politisk filosofi bedre i uddannelsen. I kurset moderne politikbegreber og 
analysetilgange kan man behandle politisk filosofi som approach. Noget sådan er blevet drøftet. Etiske og 
normative spørgsmål kan tages op i forhold til fx forvaltning. Dette er ligeledes blevet drøftet. Man kan 
diskutere kritiske og normative tilgange til politikevaluering. Endeligt kan man sætte fokus på de 
moralske politikformer (fx rygepolitik og sundhedspolitik) og særligt normativt ladede policyfelter (fx 
uddannelse og indvandring). Noget sådan gør SLJ nogle af de andre steder han bidrager fx på 
kandidatuddannelsen. 

2) Grundbogens sværhedsgrad. Mange blandt de 36, der svarede, påpeger at grundbogen var svær. 
Bemærkninger: På FU møderne blev bogen rost, og bogen er bestemt ikke dårlig. Den har stor 
faglig tyngde ligesom den giver mulighed for at se tværgående temaer i litteraturen. Derudover 
diskuterer den fx libertære forståelser af fordelingspolitik (Hayek fx) som afspejler udvikler i dansk 
politik. 

Da kurset flyttes til 2. semester og nu er reduceret fra tidligere 10 ECTS til 2,5 ECTS i en 
sammenlægning med Videnskabsteori giver det mening at søge en lettere grundbog, som også giver 
mulighed for at bygge bro mellem de to meget forskellige fag politisk filosofi og videnskabsfilosofi. Her vil 

der med fordel kunne trækkes på en velafprøvet grundbog (An Introduction to Political Thought: A 
Conceptual Toolkit), som altid har været populær blandt de studerende – også blandt mange af dem, der 
fandt kurset svært. 

3) Investeret tid. 13 af de 36 svar angiver at have brugt mindre grundig tid på læsning eller angiver slet 
ikke at have læst. Kun 1 har brugt over 6 timer til forberedelse af forelæsningerne. Jeg er en 
sammenhæng mellem dette, og at flere oplever spørgsmål stillet under forelæsninger som 
’retoriske’ eller som nogen, man var uforberedte på.  

Bemærkninger: Forelæsningerne kan og bør ikke stå alene, men må suppleres både med læsning, egne 
refleksioner og meget gerne med diskussioner med medstuderende fx faciliterede i form af øvelsestimer 
med hjælpelærerne. Læsemængden er allerede relativt lav, hvis vi sammenligner med kravene til 
lignende kurser på andre universiteter. Modsat er det ikke sådan, at der ikke er grund til at bruge mere 
end 1-2 timer på forberedelsen. En løsning går på at facilitere de studerendes læsning, så de ved 
angivelser og læsespørgsmål får lettere ved at overskue forberedelsen til forelæsningerne. Denne løsning 
passer dog desværre dårligt med de relativt dårlige timenormeringer, der er for undervisningen. 

En anden løsning er at arbejde med eksamensformer, hvor de studerende stimuleres til at skrive løbende 
i løbet af kurset. Optimalt så stimuleres de både til at orientere sig relativt bredt i kurset og får mulighed 
for at fordybe sig i et emne, der optager dem særligt. Noget sådan arbejdes der på i forbindelse med det 
nye BA kursus. 

Moderne politikbegreber og analysetilgange 
1) Investeret tid. Næsten halvdelen angiver at de ikke læser så meget til kurset. Over halvdelen havde 

brugt under 2 timer pr gang. 

En løsning kunne være en eksamensform ala den ovennævnte (punkt 3 under politisk filosofi). På trods af 
lidt udfordringer i retningslinjerne for eksamen arbejdes der på noget sådan i forbindelse med den nye BA 
model. 
 
Tilbagemelding fra modulkoordinator: Ok samlet vurdering af kurset. Dog er der kritik af et svingende 
niveau, og der er også kritik af øvelserne. De studerende oplever ikke, at det giver meget mening at 
arbejde med øvelser noget tid efter at forelæsningerne er afholdt. Jeg er uenig i deres kritik da meningen 

jo er, at de skal huske det de har lært (også efterfølgende).  
Der var kritik af svensk pensum. 
 

Forskningsdesign og kvalitativ metode  
 
Tilbagemelding fra modulkoordinator: Kurset kritiseres for at være mindre omfangsrigt end kvantitativ 
metode. Det er der vel en grund til? 



De studerende ønsker flere øvelser – det håber jeg vi kan få styr på. Men i og med at kurset ikke er på 
10 ECTS er undervisningen mindre omfangsrig. 
Igen i år er der kritik af NVivo kurset. I år prøver vi at køre det på en anden måde, hvor der er mindre 
fokus på det basale og mere på analysemulighederne. Det håber jeg vil hjælpe. 

 

Studienævnets anbefalinger 
Semesterkoordinators kommentarer tages til efterretning med nedenstående bemærkninger/tilføjelser:  
 
Det er alene modulerne, der er evalueret, og der er således ingen studerende, der har udfyldt den 

samlede evaluering af semestret, hvilket er beklageligt.  
 

Der rejses kritik af Nvivo-kurset. Der er lavet ændringer, som vil træde i kraft på næste gennemløb:  
Der gennemføres hands on-kursus i Nvivo efterfulgt af undervisning i analyser i programmet. 
 
Der gennemføres ikke øvelser i forbindelse med alle kurser.  
 
Politisk filosofi, afviklet for sidste gang. Der er kritik af lærebogen. Dette tages der hånd om ifm, at 

kurset fremover afvikles i anden form på 2. semester. 
 


