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Evaluering af 5. 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.  

 
M8: Verdenspolitik 
 

Status 

 
 
 
 
Svarprocenten er på 67%, da 50 studerende ud af 75 mulige har besvaret hele evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 
 

 

 

Kommentarer: 
 Jeg synes, at der har været en god opbygning af kurset. For mig giver det god mening, at vi starter 

med at lære et bredt teoretisk grundlag, hvorefter vi så har arbejdet med nutidige problemstillinger. 
Det gør, at jeg føler mig bedre rustet til at anvende teorierne, da det er blevet sat på konkrete 
begivenheder 

 Der mangler en "ved ikke"-kategori. Jeg var der ikke ved første forelæsning og ved derfor ikke om 
der blev informeret om læringsmålene for modulet ved modulets start. Jeg har prøvet at vælge en 
midterkategori. 

 Står ikke helt klart for mig, har til tider været svært at holde overblik over hvordan forelæsningerne 

hænger sammen grundet spring i kronologi og skiftende fokus på IPØ, IR og IP 
 For meget fokus på nutidige problemstillinger kontra teori. 
 VI har lært en masse teorier men ikke hvordan vi bruger dem i praktisk 
 Det kunne være rart at bruge IR og IP teorier på de emner der blevet taget op som 

Menneskerettigheder, Terror osv. for at give bedre sammenhæng mellem forelæsningerne 



 Kurset har været forvirrende af og til - især i starten.  
Forelæsning 7-11 har manglet en del struktur. 

 Jeg husker ikke om der blev informeret om læringsmålene til en forelæsning, men de er at finde på 
moodle.  
Det har været godt at teorier og metoder primært har ligget i starten af modulet, og dertil kunne 
anvendes ved senere moduler. 

 Det havde været bedre, hvis der var mere mulighed for faktisk at anvende de respektive teorier i 
forskellige sammenhæng istedet for at høre omkring, hvordan hele verden hænger sammen. 

 Der var for stor fokus på neomarxistiske, kritisk teori, post-kolonialistiske teorier og alt for lidt på 
de traditionelle IP-teorier 

 metoe og teori er næsten udelukkende blevet brugt i de først halvdel forelæsningerne og så er de 
ikke løbende blevet brugt til de forelæsninger det har handlet om fx FN, Indvandring osv. 

 

Interesse for fagområde 
 

 

Kommentarer: 
 Især de mere virkelighedsnære forelæsninger har været rigtigt spændende og med til at skabe 

større interesse for området. Men generelt har det været et rigtigt spændende kursus! 

 Det har været en meget intenst kurset rent tidsmæssigt hvorfor det har været svært altid at have 
overskud til det i forhold til at nå læsning og sætte sig ind i nye emner/ aspekter. Gået lidt død i det 
løbende 

 Det har været meget spændende, og jeg har lært mange aspekter til faget som jeg ikke kendte til.  
Det er har fungeret meget godt med NN’s og NN’s undervisning i nutidige konfliktperspektiver, som 
sætter teorierne i perspektiv til virkelige hændelser. 

 Et ganske spændende modul, men også meget teori-tungt 

 synes ikke ligefrem forelæsningerrækken har været motiverende, de diskutions timer vi har haft har 
på ingen måde fungeret, underviser blev også nød til at stoppe fordi det ikke virkede. Det er 
næsten ikke muligt at gøre i en stor forelæsnings sal, der ud over synes jeg især de sidste 

forlæsninger har givet et meget lille udbytte, da det har været meget overordet information, hvor 
det er ærgerligt vi ikke fik nogle spænende diskurioner om fx FN eller flygtninge. 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
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Kommentarer: 
 Nogen (hovedsagligt de kvindelige forelæsere) formådede at indfange og formidle gennem 

pædagogiske virkemidler og det fungerede rigtig godt, hvilket også gavnede ift øvelser. 

 Jeg synes især at NN forelæsninger har været rigtig gode. Undervisningensformen er god, det er 
nemmere at holde koncentrationen når der er pauser hver 30. minut samt når der er små 
øvelser/diskussioner ind i mellem 

 Jeg synes det er en god ide at implementere små øvelser ind i forelæsningerne som eksempelvis 
menti eller kahoot. Det gør, at vi studerende aktiveres undervejs, hvilket er med til, at jeg kan 
fastholde min koncentration hele vejen igennem. Det får mig også til at reflektere over det jeg har 
læst, at jeg selv skal forholde mig kritisk til en problemstilling 

 Jeg kunne godt have tænkt mig nogle flere primærtekster på pensum frem for grundbogens 
kapitler. 
Jeg synes der har været en god afveksling i "undervisningsformer" i kraft af de forskellige 

forelæseres stil. Det har fungeret godt og jeg nyder hver jeres måde at gå til det på. 
 Til tider snørklet rent tidsmæssigt og i forhold til overblik af kurset 

 

Nogle øvelser har fungeret godt, men øvelser hvor vi bare blev præsenteret for spørgsmål uden 
noget at arbejde med ud fra fungerer ikke. Fint med tekster, case eller andet at arbejde med i 
forhold til øvelser 

 NN’s forelæsninger var de bedste med brug af menta og kahoot skabte stor lærning og debat 
mellem de studerne og fik os til at tænke selv. Kunne godt tages i brug af andre forelæser også. 

 Nogle forelæsere har været mere nyttige end andre.  
 

Synes især, at NN har været god til at inddrage os i undervisningen samt gøre faget mere konkret.  
 
Dog mangler jeg stadig, at der er nogle mere grundige øvelser, hvor vi får mulighed for at arbejde 
med teorierne. 

 Der er forskel i anvendelse af pædagogiske redskaber blandt de forskellige undervisere.  
Grundbogen er nemt at forstå, og man kan nemt se en sammenhæng i bogen. Generelt er 
litteraturen meget interessant og forståeligt. En mindre del af pensum var dog på så højt 

læseniveau, at det tog lang tid til at forstå teksten. 
 NN’s forelæsningerne fungerede godt med to pauser, og de mange små øvelser 
 Der har lidt for ofte været Powerpoints uden henvisninger til litteratur, hvor underviseren snakker 

om noget der ikke står i den primære litteratur. Dette gør det svært at henvise til når man skriver 
sin eksamensopgave. 
Derudover vil jeg mene at øvelserne ikke altid var optimale. 

 Kun 1 ud af 3 øvelser har været noget man kunne bruge, de andre øvelser blev slet ikke 
gennemgået, fordi man ikke havde tid til at reflektere over spørgsmålene, som også først blev lagt 
op på dagen til forelæsningen. 

 Menti og kahoot var gode øvelser til at blive aktiveret og også se andres svar. De øvelser vi havde 
med NN virkede improviseret og der manglede struktur. NN havde en super undervisningsform og 

man blev aktiveret på en god måde 
 NN’s forelæsninger har været meget struktureret og pædagogiske.  

Bogen har været god - men artiklerne mindre gode. 
 Det er ærgerligt at der ikke er flere øvelser, da disse gør os meget bedre i stand til faktisk at 

anvende den teoretiske viden vi undervises i. I forhold til modul 9 og 10 har vi haft meget få 
øvelser, hvilken jeg finder besynderligt, når nu dette er et modul 10 ects. 

 NN har været god til at lave øvelser, der har fanget en og fået en til at reflektere. Det har været 
lærerigt - men manglet ved nogle af de andre forelæsninger. 

 Pensumkravet er vat ift. 10 ects point. Det giver simpelthen ikke mening. 

 Der var for få øvelsesopgaver.  
Mange af forelæserne kom ikke i gennem deres slides. 
 
Derudover har der, i forhold til andre moduler, været mange personlige holdninger fra forelæsere 
der har skinnet igennem. Det ødelægger meget sagligheden og troværdigheden ved 

undervisningen. Det skal dog bemærkes at nogle undervisere klart har bemærket når personlige 

holdninger kommer på spil, hvilket er i orden. 
 øvelserne funger slet ikke i den nuværende form 

 



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

 

Kommentarer: 
 Jeg føler jeg har fået meget ud af dette kursus. Pensumbogen er virkelig god, hvilket har gjort, at 

det har været spændende at læse til nærmest alle forelæsninger. Personlig har jeg stor interesse i 
faget, hvilket har gjort, at jeg gerne vil bruge masser af tid på det. Dog synes jeg, at det er rigtig 
ærgerligt, at vi har et modul på 10 ects. point på kun tre uger. Det har gjort, at man nogle gange 
gar været presset, og der har ikke altid været tid til refleksion, hvilket jeg synes er super ærgerligt. 

 Tror udbyttet havde været større hvis der havde været mere tid mellem forelæsningerne, så 
muligheden og motivationen for at læse op øges. Mister motivationen med dobbelt forelæsninger 
hver dag. 

 Det har været fedt, at der både er en teoretisk del, og en mere virkelighedsnær del. Jeg mangler 
dog lidt et fokus på at binde de to ting sammen. Lige nu sidder jeg med en viden om IP-teorier, jeg 
ikke rigtig ved hvordan jeg skal lægge ned over eksempelvis demografiske  spørgsmål. Så gerne 
noget mere der kan sammenkoble de to "bjælker" 

 Teorierne har været ok, men jeg synes helt klart at der har været et ALT for stort fokus på kritiske 

teorier og marxistisk tankegang. Vi har haft om Marx siden 1. semester, så det er ikke 
banebrydende at læse om ham igen og igen.  
 
Herudover, har der været ALT for meget læsning og for mange forelæsninger i forhold til tid. Der 
har ikke været mulighed for at sætte sig ind i noget som helst eller for den sags skyld reflektere 

over pensum. Det er meget ærgerligt, når det er et spændende og relativt svært fag.  
 
Måske man skulle lave et mere fokuseret kursus, sådan at vi ikke bruger 2-3 forelæsninger på at 
høre om Marx eks. 

 Igen kunne der have været bedre koordinering mellem emner og teorier for at give bedre grund for 
at bruge dem til eksamen 

 Jeg ved godt at vi skal spare penge, men at krympe et kursus på 10 ects-point med 20 

kursusgange, ned over os på 2-3 uger er måske lige i overkanten. Jeg har ikke fået lov eller har 
ikke haft tid til at fordybe mig i kurset og derfor følger jeg mig heller ikke klædt på til eksamen... 

 Der har været en meget farvet og holdningspræget prioritering af teorier, hvor kritiske teorier og 
post-kolonialistiske teorier er blevet præsenteret ukritisk og som sandhed. Jeg har måtte læse mig 
til kritiske overvejelser af teorierne gennem grundbøger og supplerende litteratur.  
Det har ikke været tilfældet ved andre moduler på studiet, men ved dette har det været meget 
fremtrædende. Det er rigtig ærgerligt fordi det sætter tvivl ved den faglige troværdighed. 

 Ved ikke. 
 de forelæsninger som ikke har handlet om IP teori synes jeg har givet meget lille udbytte, kunne 

også mærke folk begyndte at udeblive fordi det var demotiverene når IP teorierne ikke bliver brugt 
løbende i kurset. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 Primærlitteraturen har været rigtig god, men alligevel synes jeg det har været meget svært at nå at 

læse det hele grundigt, når kurset er så sammenpresset som det har været. Forhåbenligt vil den 
tidsmæssige planlægning blive lidt bedre for de næste studerende, da tidspresset har gjort at der 
ikke har været tid til refleksioner over stoffet. Dette er ærgerligt når det er et spændende kursus, 
som jeg (og andre) gerne ville have kunnet bruge lidt mere tid på at sætte mig ind i 

 Jeg har læst hele pensum til dette modul. Pensumbogen er, som skrevet tidligere, rigtig god, og 
den giver gode forklaringer på de emner vi har været igennem. Nogle af PDF'erne har jeg fundet 
sværere, men samtidig er det også skønt at få noget litteratur, der fremstiller tingene på en anden 
måde 

 På grund af det stramme program i kombination med familielivet har det været svært at kunne 
læse det hele inden forelæsningen, men det lykkedes at læse det hele. 

 Overskueligt, det var godt med en blanding af artikler, videoer og grundbogslitteratur 

 Det har været nærmest umuligt at nå, at læse alt litteratur, da kurset har været så kompakt (flere 
forelæsninger på samme dag med meget litteratur).  
Det er helt sikkert et element som skal overvejes til næste år. 

 Når man kører 2 lektioner pr. dag er det ikke nemt at passe al læsning ind. Det blev derfor fra min 
side til en noget kursorisk læsning. 

 Der er alt for meget litteratur fordelt over for få dage. 

 har ikke læst så meget til de forelæsninger der ikke handlede om IP teori, da jeg ikke ser det så 
relevant ift eksamen. og det kan nemt læses op til eksamen. 

 Et MEGET kort kursusforløb, hvilket har gjort det svært at forberede sig nok. 
 forstår litteraturen bedre når jeg har hørt undervisningen 

 

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

 

Kommentarer: 
 Forhåbenligt vil den tidsmæssige planlægning blive lidt bedre for de næste studerende, da 

tidspresset har gjort at der ikke har været tid til refleksioner over stoffet. Dette er ærgerligt når det 
er et spændende kursus, som jeg (og andre) gerne ville have kunnet bruge lidt mere tid på at sætte 
mig ind i.  

Vi regnede på at hvis 1 ECTS point skal være tilsvarende 27-28 timer (jf. UVM), vil det svare til at vi 
som studerende skal have brug 90 timer om ugen på dette kursus, hvilket jo er urealistisk... 

 En kapitel i grundbogen tog omkring 1,5 til 2 timer. Øvrige litteratur tog generelt mere tid. Især 
pensum fra NN krævede nogle gang 3-4 timer per dokument. 

 tættere på 2 timer end 4 
 Det variere selvfølgelig ift. hvor mange kapitler vi skal læse til hver kursusgang. 



 Igen, det at man har 2 lektioner pr. dag betyder ikke at man har dobbelt så god tid til at læse op. 
Det forholder sig snarere modsat. 

 Varieret mellem 1-6 timer. 
 Havde dog ikke tid til både og læse alt pensum og samtidig deltage i forelæsningerne. Jeg kan ikke 

se, hvordan nogen skulle kunne nå at læse pensum, når de samtidig skal nå 3x dobbelt og 2x 
enkelt forelæsninger på en uge. Jeg kan kun forestille mig, at det er få mennesker der kan sidde 4 

timer til forelæsning, hvorefter de går hjem og læser 60 sider på engelsk. 
 Med så mange kursusgange på så kort tid, kan det være svært at lægge det nødvendige arbejde i 

modulet, desværre. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Som nævnt i tidligere kommentarer: Tiden! Kurset har været for sammenpresset, til at jeg har 

kunnet nå at lave refleksioner over stoffet og teorierne. Herunder at vi har sidste forelæsning 

onsdag eftermiddag og eksamen torsdag morgen - det kunne have været rart, hvis der i det 
mindste var sat bare én dag af til at få lidt styr på stoffet.. 
 
Dog skal der generelt være en ros for at det er et rigtig spændende sammensat kursus som har 

skabt meget inspiration 
 Jeg kan rigtig godt lide opbygningen af kurset, dog har jeg følt, at det har været for komprimeret, 

da der mangler tid til refleksion. Eventuelt kunne det være en ide at lave flere øvelser, hvor vi får 
lov at bruge teorierne på de mere nutidige emner vi har haft. Det ville give os et godt afsæt til at 
kunne anvende teorierne på konkrete begivenheder. 

 Jeg synes personligt at det kunne ave været rart at have en uge mere. Især kunne det have været 
rart at kunne dvæle mere ved de enkelte teorier i starten og have plads til primærlitteratur fra 

teoretikerne selv frem for at læse flere kapitler om teorier til hver dag. 
 dobble forlæsninger, hvor det er 4 timers ren forlæsning uden øvelser, bliver utrolig lange og man 

får virkelig ikke meget ud af de sidste 1,5-2timer. 

 
Forlæsningerne med NN har været virkelig gode, oda det er fedt at have om noget mere konkret og 
ikke for meget ren teori, men at man får lov til at se på verdenspolitik som konkrete fænomener. 
Det må den form for forlæsninger føler jeg at man får langt mere ud af, så det må der gerne være 

flere af 
 Længere periode kurset strækker sig over. God grundbog. 
 Især den anden del af kurset, mener jeg, er svært at bruge til selve eksamen, da det ikke er 

baseret på litteraturen til de enkelte forelæsninger. Den anden blok af kursusgangen, er svær at se, 
hvordan denne kobles til de store mainstream-teorier eller forholder sig til dem. Dette er på ingen 
måde gennemgået.  

Derudover har den første øvelse været fuldkommen inden indhold, da den blev aflyst efter kort tid. 
 Der mangler noget der er mere teori tungt. Det er super med det mere nære i forhold til hvad der 

sker rundt om i verden, men det skal der være lidt mindre af og så lidt mere om teorierne, for at 
forstå disse endnu bedre. 

 Mere fokus på de forskellige teoretiske rammer. Binde forelæsningerne sammen nutidige 
problemstillinger, overfor de forskellige teoretiske synspunkter. Hvordan forholder teorierne sig til 
de problemstillinger som bliver fremhævet i undervisningen, det har i løbet af modulerne ikke stået 

klart. Lav en klar struktur angående øvelsesopgaverne, som de har været på dette semester, så har 
de været meget svingende af kvalitet. 

 Det kunne være en fordel, hvis der var lidt mere struktur over teorierne og den måde hvorpå der 
blev der blev undervist i dem. At man var bedre til, at gøre det klart hvad den nye teori indeholder 
og hvordan den adskiller sig fra de andre teorier.  
Selve kurset har været meget pakket og intens og det har været svært at fordybe sig 100% i dette 
kursus, da man på en måde har følt sig tidspresse, både i forhold til at få læst litteraturen, og at 

kurset finder sted i en relativ kort periode.  
Derudover ville det være rart med bare en enkelt dag til at forberede sig inden eksamen, ligesom vi 
før har haft. For mig kan jeg mærke, at jeg mangler den ene dag til at hold et overblik over selve 
kurset. 

 no 
 mere praktisk brug af teori i forhold til nutidens problem stillingere og hvad teorierne vil sige om 

det. Måske en øvelse eller 2 som kunne minde om eksamen som vi skulle aflever for at forberede os 
bedre 

 Mere fokus på at binde teori og praksis sammen.  
Der er meget forskel på forelæserne. Det er lidt svært at forholde sig til stoffet, når det bliver 
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formidlet SÅ forskelligt. NN tvinger os til at deltage og kræver at vi er aktive i forelæsningerne. Der 
er mere aktivitet fra vores side. NN snakker meget indforstået, og gennemgår tingene meget 
hurtigt. Det kan noge gange være svært at følge med grundet den indforståethed der er i NN’s 
forelæsninger. Det er svært at få meningen med, selvom man er opdateret på pensum. NN snakker 
meget udover pensum, hvilket jeg synes er lidt en negativ ting i forhold til eksamen. Der er super 
mange gode pointer og lærige dele i NN’s forelæsninger, men når vi altid har fået at vide, at vi ikke 

må referere til slides i vores eksamensopgaver, synes jeg det er svært at skulle bruge alle disse 
pointer når der skal skrives eksamen. Så forholder man sig udelukkende til pensum, og det synes 
jeg er en skam. 

 Alt for lidt tid. Dårlig planlægning af moduler og læsning. Ingen eksamenslæsning, så det er klart at 
vi får dårlige karakterer når man på ingen måde har tid til at sætte sig ind i sit stof.  
 

Herudover har der været en meget ensidig tilgang til IP. Kritisk og marxistisk. Synes det er 

ærgerligt, at der er så lidt fokus på andre tilgange. 
 Selve planlægningen af sådan et stort fag i så lille et tidsrum har krævet utrolig meget, og det er 

ikke kommet til gode i forhold til læringsprocessen. Især studerende med børn, arbejde, osv. kan 
have svært at nå det hele. 
 
Derudover kan jeg godt se, hvordan dette fag kunne have hjulpet mig med min forståelse for 

pensum af modul 9 EU og Europæisering. Til gengæld er det dejligt at kunne lave en eksamen lige 
efter forelæsningerne frem for at skulle vente til januar.  
 
Stor ros til jeres faglighed og pædagogiske evner. NN det var godt du krævede interaktion, for det 
gav mere genlyd i de andre forelæsninger. Også kan jeg godt lide, at der bliver lavet kobling til 
praktiske emner, så det teoretiske bliver mere forståeligt. 

 Ændre på måden der laves øvelser. 

 De andre forelæsere kunne godt lære noget af NN i måden hvorpå NN formidler pensum og 

forholder sig til pensum på. 
 Pensum og forelæsning hængte ikke altid sammen - oftest havde man læst om noget specifikt hvor 

forelæsningen handlede om et helt andet emne  
Det gør det svært at lave referencer til pensum når det kommer til eksamen 

 Lav evt. øvelser der kobler IP og IR teorier sammen med emnerne vi lærte om, for at streamline 

undervisningen og forelæsningsstruktureren 
 Inddragelsen af Kahoot og Menti fungerede rigtig godt. Dette kunne med fordel inddrages af andre 

undervisere end blot en enkelt. Det øger interaktionen mellem underviser og studerende. Ydermere 
virker det stimulerende, hvorved de dage med to kursuser på en enkelt dag, ikke bliver alt for 
trættende. 

 NN’s undervisningsmetode er helt klart den mest fordelagtige, da NN’s blanding af Menti og Kahoots 
gør at vi få sat gang i tankerne og i diskussionerne. Vi siger måske ikke så meget i forelæsningerne, 

men der er mange som diskuterer interessante ting i de små grupper, og menti er en smart måde 
at anvende dette. Desuden skaber både kahoot og menti en god og mere fællesskabsorienteret 

undervisning. Så mere af det! 
 Fantastisk dejligt endelig at have et fag hvor vi bliver undervist i nutiden. Det er super fint at vi har 

de teoretisike perspektiver, men nej hvor har det godt nok gjort meget godt for mig, at der har 
været nutidige problemstillinger involveret. Mange af os studerende skal ud på den anden side og 
lave et stykke arbejde, hvor nutidige problemstillinger er det vi skal beskæftige os med. Der kan 

godt være en tendens til at mange af fagene bliver ALT for teoriorienteret, og i lange træk ikke 
forholder sig særlig meget til nutiden. NN’s forelæsninger har været helt i top. 30min på 7min 
pause passer helt perfekt. NN aktiverer os i forelæsningen ved hjælp af Menti og Kahoot, som for 
mig har holdt mig motiveret under undervisningen. Tak for endelig at have et fag, som virkelig har 
haft fat i nutiden. 

 Jeg forstår godt at det er tidsnød der gjorde modulet så komprimeret. Jeg har derfor ingen 

forbedringsforslag. 
 NN’s og NN’s undervisningsform har det med at blive meget tungt ift. NN og NN. Kunne godt savne 

noget mere interaktion mellem os som studerende og dem under forelæsningerne, i stedet for altid 

bare "i skal endelig række hånden op hvis der er noget" 
 Gerne flere små øvelser under forelæsningerne. Fx ift. teori-forelæsningerne, hvor det ofte bliver 

tungt og trættende - det er en god måde lige at komme "back on track" på. 
 Modulet har været for presset. Det er rigtig kort tid, til meget stof. Jeg syntes det har været rigtig 

interessant, men det har irriteret mig at jeg ikke har haft tid til virkelig at gå i dybden med det. 



 I har jo lavet en ny studieordning. SÅ jeg ved ikke, hvor meget kurset har ændret sig. Men måske 
lige en uge mere til undervisning eller læsning af pensum kunne have hjulpet en del... 

 Tænker faget vil blive gavnet af at blive mere "teori-tungt" igen, da det reelt er teorierne, der udgør 
kernen i faget Verdenspolitik og internationale relationer. De virkelighedsnære eksempler skal være 
målrettet til anvendelse af de respektive teorier istedet for som informativ erkendelse af 
emneområder. 

 NN’s forelæsninger fik man ikke det store udbytte af. Dårlig strukturering af power point og indhold. 
 Skriftlige øvelsesopgaver med kvalitativ feedback. 
 Bedre balancering af teorier hvor bestemte teorier ikke bliver prioriteret over andre. 

 
Mere politisk neutrale forelæsninger. 

 Syntes det har været et skammeligt forløb. Ikke på grund af underviserne. Nok nærmere grundet, 

at vi har haft 10 ects, 22 forelæsninger og et ret stort pensum på under 3 uger.  

 
Selv hvis ikke jeg havde et studiejob tror jeg ikke, at jeg ville kunne nå at have læst pensum og 
deltage i forelæsningerne. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være en "enten/eller" pakke.  
 
Det skal lige siges, at jeg systematisk har læst 6-8 timer og dagen - inklusiv de fleste weekender - 
og jeg har kun akkurat kunne nå at læse pensum. Tilgengæld har jeg heller ikke haft mulighed for 

at deltage i forelæsningerne - et ærgeligt trade-off i min op tik. Ydermere har jeg også snakket med 
andre på kurset og de har måtte foretage samme trade-off. Jeg tror derfor ikke at jeg er den eneste 
der har denne oplevelse af kurset. 
 
Det skal lige siges, at jeg ikke har haft det sådan her med noget tidligere kursus. Men i forhold til 
det her. 

 Jeg synes som studerende at det er under al kritik, at kurset skulle hastet sådan igennem. Det kan 

ikke være rimeligt at skulle arbejde under sådan et unødvendigt pres, det går både ud over de 

studerende og deres output af kurset. Men det går så sandelig også ud over kursets forelæsere, da 
de studerende ikke udviste overskud til at deltage mere i undervisningen. Øv for en ommer fra et 
administrativt synspunkt! 

 tema forelæsningerne har været ok men synes nogle af emnerne kredser om de samme 
problemstillinger som andre forlæsninger eller moduler eksempelvis har kriser være behandlet i 

flere forlæsninger nogen gange af samme forelæser 
 

M9: EU og europæisering 
 
 

Status 

 
 

 

Besparelsesprocenten er på 81%, da 61 studerende ud af 75 mulige har valgt at svare på hele 
evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
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Kommentarer: 
 Det er vanskeligt at huske hvorvidt der ved modulets start blev oplyst om modulets læringsmål så 

lang tid efter. Opret måske i stedet en survey efter modulets indledende forelæsning, der 

undersøger netop dette. 
 Øvelserne har været meget af forkellige karakter. Nogle bedre end andre. 

 

Interesse for fagmodul 

 

Kommentarer: 
 Kæmpe ros her. Jeg synes virkelig at koordinaterne har opnået dette til U.G. Bl.a. ved at adresserer 

problematikker ved EU fremfor blot at "oplyse" omkring hvordan systemet er opbygget, synes jeg, 
at dette er opnået. Derudover har de flere gæsteforelæsninger også været en stor succes. 

 Som sidefagsstuderende er det ikke nemt at følge modulet, da de fører fravær på mit sidefag. Men 
alle forelæsninger burde have blevet optaget. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke har en chance for 
at følge med. 

 Jeg synes faget har været meget aktuelt og meget interessevækkende. Underviserne er dygtige og 

engagerede. 
 Jeg følger meget mere med i nyhederne omkring EU 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 



Kommentarer: 
 Øvelserne var lærerige, og nogle tilrettelagde øvelses-delen bedre end andre.  

Grundbogen var ok, men forstod og lærte mere ved at læse "HVAD NU EU?" når man tager højde 

for bøgernes længde og opstilling 
 Jeg synes det er ærgerligt at den danske pensumbog fra forrige semester er blevet udskiftet med 

en engelsk. Argumentet skulle angiveligt være, at den danske version ikke var tilstrækkelig til at 
dække flere synspunkter, men flere gange har underviserne også selv påpeget, at den nuværende 
pensumbog også rummer samme problem. 

 Der var nogle undervisningsgange, hvor de øvelser der var indlagt ikke virkede som om de var 
tilstede. 

 Hvis der havde været en "hverken tilfreds eller utilfreds" havde denne set meget anderledes ud. 
 Det virker som om at øvelserne slet ikke lægger op til eksamen. Eks, arbejdsspørgsmålene ang. 

hvad man ikke forstår og så derefter selv skal svarer på det. Samr opgaver der relaterede til at 

arbejdet i EU og ikke til arbejdet med teorier samt metoder (altså det mere eksamens relevante. 
 Det giver ikke mening at øvelserne er midt i forelæsningerne, da forelæsningerne tager alt for lang 

tid og man er nødt til at gå midt i en forelæsning for at nå undervisning på ens sidefag. Øvelserne 

skal placeres til sidst i alle forelæsninger. Øvelserne er også mest brugbare for politik og adm og 
ikke så meget samfstuderende. Så det er lidt spild af tid for os. 

 Nogle gange var øvelserne ikke-eksisterende. Andre gange bestod øvelsen af en time hvor man 
kunne stille spørgsmål til underviser 

 svær forståelig bog 
 Jeg kunne godt savne lidt flere artikler og primærlitteratur frem for grundbogen, der ellers også er 

udmærket. 

 Der har i nogle tilfælde været et mismatch mellem vores grundbog og nogle forelæsninger, da 
forelæsningerne var baseret på en gammel grundbog fra en tidligere årgang. 

 Pædagogisk indhold hører ikke til på et universitet 
 Mange af øvelserne virker ikke relevante ift. den kommende eksamen. Savner lidt, at der var flere 

analyserende og vurderende/diskuterende opgaver hvor man skulle anvende fagets teorier, så man 
føler sig klar til eksamenen 

 Det var dejligt at kunne stille spørgsmål i trygge rammer 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 
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Kommentarer: 
 På grund af børnene nåede jeg ikke det hele, så det har ikke noget med mængden eller aau at gøre, 

at jeg en enkelt gang ikke var helt forberedt 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Synes der mangler en guide i forhold til eksamen - på trods af at vi har set de tidligere 

eksamensspørgsmål, så virker det uklart hvordan eksamen kommer til at foregå. 
 Tilbage med en dansk pensumbog, og drop forventningen om at der til enkelte forelæsninger skal 

læses over 200 sider. Det er der ingen der nogensinde vil gøre. Her tænkes der specifikt på 

forelæsningen om right-wing populisme og lektion 11 hvor hele bogen "Hvad nu EU" (231 sider) er 

opgivet som pensum til forelæsningen. 
 Gennemgang af øvelserne mundtligt frem for en generelt skriftlig tilbagemelding. Man kan sagtens 

afsætte 30min til dette. 
 Tror måske øvelserne havde været bedre, hvis de opgaver der skulle laves til øvelserne skulle 

afleveres med enten feedback over mail eller kollektivt feedback til næste forlæsning. Det tror jeg 
havde fået flere til at deltage i øvelserne og få en bedre fagligt indhold. Ellers er jeg godt tilfreds 

med selve forlæsningernes indhold og fremgangsmåde. 
 Øvelserne gav ikke mening, og var generelt dårligt struktureret. 

Det skyldes måske at vi på første dag fik at vide at det kun var noget vi gjorde, fordi ministeriet 
havde tvunget det ned over kurset. 
Det virkede også meget halvhjertet udført fra "underviser-holdet", hvilket nok var medvirkende til 
at over halvdelen af holdet udvandrede når det kom til øvelserne. 

 Mere relevante øvelseopgaver i forhold til teorier, metoder og det eksamensrelevante. 

 Mere eksamensorienterede øvelser 
 Optagelse af alle forelæsninger.  

Det er muligt at vi ikke er mange samfundsfagsstudernede. Men selvom vi er i undertal skal vi ikke 
ignoreres. Men det er jo ikke noget nyt for det her studie.  
Men der skal være mere fokus på alle de studerende.  
Øvelser skal være til sidst. 

 Super! 

 Gør mere ud af lektionen omkring integrationsteorierne - vi fik næsten kun gennemgået føderalisme 
og kun overfladisk gennemgået centrale teorier så som neo-funktionalismen og 
intergovernmentalismen 

 super godt at der besøg af Margrethe Vestager og Jens-Peter Bonde det meget interessant 
 Stop med at have engelske forelæsninger uden at være konsekvense gennem studiet. 
 Jeg forslår at når underviseren kan tale dansk, at man så underviser på dansk og ikke engelsk.  

Den forelæsning var den mindst brugebare forelæsning af dem alle sammen, da det engelske der 

blev talt var rigtig svært at forstå 
 Øvelsesmodulerne skulle planlægges bedre så der var mere struktur 
 I har jo lavet en ny studieordning, så jeg ved ikke, hvor meget det kommer til at betyde 
 Mere relevante øvelser der i højere grad har at gøre med litteraturen. 
 noope 
 Bedre og mere relevante øvelser som skrevet tidligere 



 

M10: Komparativ og international politisk økonomi 
 
 

Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 28%, da 21 studerende ud af 75 mulige har valgt at besvare hele 
evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 VI har jo haft det hele før, så ja. 

 Jeg synes, at begge grundbøger til kurset er svære at forstå, og begge er uhensigtsmæssigt 
opbygget. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Igen vi har haft næsten alle begreberne før, og kurset er ligegyldigt i forhold til kompetencer for et 

arbejdsmarked 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 Der er generelt på årgangen for lidt interaktion med undervisere, men det er pga. for få studerende 

der byder ind på spørgsmål. 
 Underviserne er jo dygtige nok, det er slet ikke det. Kurset i har skruet sammen er bare 

uinteressant, fordi vi har hørt det før. Øvelserne til kurset var i øvrigt ikke særlig vellykkede, da de 
slet ikke lægger optil fordybelse i et enkelt emne, så man kan få fagets hovedtanker, som det er 
meningen med en øvelse. 

 Ingen engelske bøger! Tak. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Det faglige stof er baseret på tanker, som vi har haft i forskellige kurser før - politisk filosofi og 

økonomikurset. Herudover føler jeg ikke, hvilket jeg også er ret sikker på, at en arbejdsgiver også 
vil sige - er fuldstændig urelevant for en fremtidig arbejdsmarkedsituation. Hermed i på Pol.adm og 
AAU's samfundsvidenskabligestudier igen fuldstændig misset jeres i mål i forhold til at uddanne 
studendernede, der let og fejlfrit kan indgå på et moderne arbejdsmarked - så tak for det! 

 Kurset har været forvirrende. Der har ikke været nogle klare linjer. 
 Jeg synes kurset har været for komprimeret, hvilket ikke har givet tid til refleksion og forståelse. 



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

 

 

Kommentarer: 
 Geroge Menz-bogen vi er blevet bedt om at læse, er en bog der lider af personlighedspaltning. Ofte 

virker det som om, at forfatterne har glemt, at han er ved at skrive en indtroduktion til et 
akademisk felt og ikke det kommunistiske manifest del. 2. Jeg siger ikke, at alle kapitlerne i bogen 
er dårlige, fordi det er de ikke - men specielt kapitlet om staterne og markedet, burde revideres i 
forhold til at indgå i pensumlisten. 

 Clifts bog er svær at forstå! Menz er bedre, men stadig svær. 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Mangler relevant udvindelse af kompetencer til et konkret arbejdsmarked - kursets grundbegreber 

er kendt i forvejen, hvilket bidrager yderligere til kursets ligegyldighed. Dobbeltforlæsninger, hvor 
begge underviserne var tilstede var rædselsfulde samt spild af penge - forvirringen af tidsforbrug og 
afbrydelser under forelæsningerne var på renden til at være ubærelige. 

 Overveje en ny grundbog... 
 Ny litteratur 
 Til nogle forelæsninger er forelæseren kommet ud på et sidespor (gerne i forbindelse med 

spørgsmål), som har taget alt for meget tid. Derfor har forelæseren været nødt til at springe 
hurtigere henover slides til forelæsningen, hvilket jeg føler vi får mere ud af. 
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M11: Surveydesign 

 

Status 
 

 
 
 
Svarprocenten er på 13%, da blot to ud af 16 studerende har valgt at gennemføre evalueringen. 
 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
 

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

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 

M11: International politisk filosofi 
 

 

Status 
 

 
 

 
Besvarelsesprocenten er på 9%, da blot en studerende ud af 11 mulige har besvaret hele evalueringen. 
 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 



Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 

 

 

Kommentarer: 
 Da der er få deltagere, og jeg ofte har været eneste studerende til stede, er det muligvis ikke så 

relevant at snakke om det pædagogiske aspekt. 

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

 

Kommentarer: 
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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: 
 
 

M11: Offentlig budgetlægning og økonomistyring 
 
 

Status 
 

 
 
 
 

Besvarelsesprocenten er på 15%, idet 10 studerende ud af 66 mulige har valgt at besvare hele 
evalueringen. 

 
 
 



Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
 Der har været en rigtig god struktur over forelæsningerne. NN har været god til at forklare hvad vi 

skulle igennem i løbet af kurset. 
 

Interesse for fagområde 

 

 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
 NN er rigtig dygtig til at formidle stoffet.  

Øvelserne har været gode, hvilket har hjulpet til at forstå stoffet bedre. Nogle gange skulle NN have 
"hjulpet" os mere på vej med øvelserne eftersom, at NN inddeler/opstiller meget i punkter når 
øvelserne skulle besvares. Evt. give os punkterne på forhånd så vi kan tale i grupper ud fra dem (da 

vi har begrænset tid til øvelserne).  

 
Der har specielt til de første forelæsninger været meget pensum, hvilket var vanskeligt at nå 
eftersom vi havde eksamen til d. 17 nov, hvilket var en lørdag og vi startede dette kursus en 
mandag. 
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 litteraturen til de forskellige forelæsninger har været lidt uoverskueligt, fordi der var små 300 sider 
til hver. 

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

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
 Inden eksamen vil det hele være læst. 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 NN er en skide god underviser og formår at gøre budgetlægning og økonomistyring spændende! 

Fedt at I har fået personer fra hhv. staten, regionen og kommunen ud og holde et oplæg. Det giver 

en god indsigt i det faktiske arbejde. 
 NN er en engageret og pædagogisk underviser. 
 Rigtig god underviser! Behold NN. 

 



M11: Professionel ledelse og etik i velfærdsstaten 

 

Status 
 

 
 
 
Svarprocenten er 42%, da 28 studerende ud af 67 mulige har valgt at besvare hele evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
 Metoder og teorier er præsenteret på vidt forskellig måde på tværs af forelæsninger(og forelæsere), 

og det kan virke svært at koble de enkelte teorier mellem disse. 
 Faget har været meget teoretisk og har haft stor fokus på definition af fagprofessionelle. Jeg synes 

med fordel der kunne være mere fokus på egentlig ledelse, og ledelse i praksis. 
 faget og dens teori kan være svær at gennemskue hvad der er teori og hvad der bare er viden. 

faget er dog også et fag hvor an selv skal meget ind og referer så det har også en betydning af det 

 Jeg synes, at der fra start har været gjort opmærksom på, hvad læringsmålene fra kurset har 

været, og hvordan faget har relevans for fremtidige jobs.  
 
Dog synes jeg nogle gange, at det har vært uklart hvilke specifikke teorier vi har arbejdet med, da 
der er mange teoretikere i spil, og det har ikke altid været tydeligt, hvilke der er relevante ift. 
emnerne. 

 Jeg mangler en struktur over kurset fra dets begyndelse. På nuværende tidspunkt ser jeg et kursus 
som stikker i mange retninger. 

 Det er lidt svært at skelne de forskellige forelæsninger fra hinanden, de har mindet meget om 
hinanden - dette gør også at det er svært at finde ud af hvilke teorier der er blevet præsenteret i 
hvilke sammenhænge. Det kunne evt. godt være mere eksplicit hvilke teorier der trækkes på, da 
jeg sidder lidt tilbage med en følelse af ikke rigtigt at vide hvilke teorier der hører til kurset 
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Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Faget har været meget teoretisk, og har foregået på mange niveauer, hvor det ikke altid har været 

til at se en rød tråd i forelæsningerne. Hvilket gik ud over interessen og indsatsen på kurset. 
 kursus lærerne har været utrolige gode til at formuler, tilrettelægge og lave øvelser til de enkle 

kurser og fået de studerene med ind i samtalen 
 Jeg har efter kurset fået større interesse for området. Jeg synes, at alle underviserne har gjort faget 

spændende og yderst relevant. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
 Forelæserne havde vidt forskellige fremgangsmåder og var til tider frustrerende - især fordi flere 

forelæsninger udelukkende vedrørte teori og andre udelukkende empiri - ofte blev det ikke koblet.  
Den anvendte litteratur var tilfredsstillende, men yderst omfangsfuld og gentagende. 
Øvelserne var fornuftige, men man skulle eventuelt overveje om Matrix-øvelser var det bedste valg, 
eftersom det ikke just er populært blandt studerende. 

 I forhold til øvelser var det rart ikke at være så mange. Til gengæld er det synd at så mange vælger 
øvelser fra og derfor går glip af ekstra viden, som kan bruges til eksamen 

 Jeg synes det er en skam, at den egentlige grundbog ikke er brugt særligt meget, men at det 
istedet er en masse forskellige tekster, da det gør det hele noget forvirrende at finde rundt i specielt 
til eksamen. Til nogle kursusgange, har det der bliver sagt på forelæsningen, været svært at finde i 
pensum. Evt. kunne man på slidenes sætte kilder på. 

 Vil ønske flere øvelser, desværre er vi i en tid hvor mange andre unge ikke vil disse øvelses opgaver 
fordi der ikke skal afleveres. Dette bør der kigges på for at få flere til øvelserne og dermed styrke 
indlæring og dermed uddanne bedre studerene som ved mere 

 Jeg synes underviserne har været engageret og dygtige. Der har været et højt fagligt niveau og 
underviserne har forventet, at vi har været forberedt og deltagende. Så alt i alt et virkelig godt 
kursus! 

 Underviserne på dette modul har været gode til at få os inddraget i undervisning og få os til selv at 
komme på banen. Derudover har øvelserne været rigtig givende (trods det lave fremmøde). 



 Ærgerligt at folk går til øvelserne..  
Pensumbogen er ikke god - den er svær at forstå. Jeg ved godt, at I ser den som den bedste på 
nuværende tidspunkt.  
Der har været god interaktion med underviserne - nok fordi vi er i mindre hold end førhen. 

 Flere forelæsninger med NN. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Nogle gange er det hele blevet noget abstrakt og ikke så konkret til forelæsninger, hvor det hele 

bliver lidt blandet sammen, og det kan være svært at finde den egentlige kontekst, og hvad de 
vigtige ting på kurset rent faktisk er. 

 Selvom jeg vil mene jeg har fået et stort udbytte fra kurset, vil jeg mene at kurset har lagt for stor 
fokus på, hvordan man skal agere som fagprofessionel, frem for ledelsen af fagprofessionelle. Jeg 

har derfor fået et andet udbytte fra kurset end jeg havde regnet med. 
 Der mangler konkrete teorier, og generelt bare noget konkret som kan kortlægge alt snakken 

bedre. Jeg har opfattelsen af, at mange af forelæsningerne er "løs snak" ud fra pensum, men der er 
ikke nogle modpositioner eller teorier der siger noget andet 

 

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

 

Kommentarer: 
 Igen, yderst tidskrævende og omfangsfuldt. 
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Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 Det varierer - nogle gange over 2 timer. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Meget mere koordinering mellem forelæserne, og en prioritering af det vigtigste litteratur, da det 

ofte var meget identiske tekster vi læste - selvom de befandt sig på makro-, meso-, og 
mikroniveau.  
Især NN’s forelæsninger var gode og brugbare. 

 Få flere studerende med i øvelser, det ville hæve niveauet for alle. 
 synes det har været et interessant idet at min baggrund før universitet har været i den offentlige 

sektor og dem kunne genkende nogle af problemstillingerne dog kunne det måske være interessant 

at høre fra en leder eller offentlig ansat der står og skal arbejde med det i praksis hvordan de 
forholder sig til det 

 Dårlig struktur på kurset. Svært at se hvad vi konkret skal bruge det til, udover at vi får nogle 
reflektioner. 

 Skab en klarere struktur i kurset, og klargør hvad kurset skal have fokus på. For mig har det til 
tider været svært at finde den røde tråd imellem NN og NN’s forelæsninger. 

 ved øvelserne skal der afleveres noget, det behøver ikke blive læst. men det vil få flere til at blive til 
øvelserne så øvelserne kan bestå for dem som gerne vil lærer via øvelser. Dette vil også være med 
til at flere består og får en god karakter på studiet 

 Kurserne kunne godt være mere opdelt, da det har været lidt vanskeligt at have overblik over de 
forskellige temaer og teorier vi har arbejdet med 

 Jeg synes desværre, at november var en virkelig virkelig hård måned. Både fordi vi havde eksamen 
fra torsdag til lørdag (15/11-17/11) og så skulle starte op på begge valgfag ugen efter. Det betød, 

at man slet ikke havde mulighed for at læse til kursusgangene og derfor i starten virkede meget 
uforberedt. Vi havde en uge hvor der kun var én forelæsning, her kunne man med fordel have 
rykket kursusgangene lidt. Det har ikke så meget med netop det her kursus, at gøre men mere 
generel planlægning.  
 
I forhold til det her kursus var der en spændende litteratur, passende læsning, gode undervisere og 
interessant undervisning. 

 Jeg føler nogle gange, at den litteratur vi har læst til forelæsningerne minder om hinanden, og jeg 
har nogle gange haft svært ved at skelne mellem hvilken litteratur der har hørt til hvilken 
kursusgang. 

 Læg slides ud til alle forelæsninger. NN mener, at vi ikke lærer noget hvis vi har slidsene. personligt 
lærer jeg langt mere hvis jeg har slidsene inden forelæsningen, da jeg kan forberede mig, og 
samtidig tage noter undervejs, til det der nu skal tages noter til. hvis slidsene kører på projekteren, 

og jeg sidder i et andet program og skriver noget, skal der skrives meget mere, da sammenhængen 

ellers vil mangle. Personlig synes jeg, at det er svært at følge med, når slidsene ikke er 
tilgængelige. 

 Jeg synes underviserne har været gode til at formidle viden på hver deres måde. Det har både 
været interessant og underholdende.  
Det eneste jeg måske har savnet har været inddragelse af teorierne i forelæsningerne - dette har 
været en smule begrænset hvis I spørger mig (medmindre det har været til nogle af de 



forelæsninger hvor jeg desværre har været syg).  
 
Generelt har det været et spændende modul. 

 Svært at se en sammenhængende struktur i kursets forløb. Dette kan i høj grad forbedres til næste 
år 

 Jeg har en oplevelse af at meget af kursuslitteraturen har mindet meget om hinanden, meget 

fokuseret på forskellige cases. Det kunne være rart hvis der var noget litteratur som var mere 
eksplicit på teorien (hvis der altså forventes at vi skal kunne dette).. 

 
 

Kvalitative evalueringer 
Der har været afholdt 2 møder i semestrets forretningsudvalg (FU). Dagsorden og referat fra semestrets 
FU-møder fremgår i det følgende. 
 
 

Referat fra FU-møde d. 04-10-2018  
1. Kurser – Modul 9 EU  
• Det ville være rart, hvis forelæserne ville specificere på Moodle hvilke forelæsninger der inkluderer 
øvelser, og hvad øvelserne vil gå ud på. Vi taler ikke om ensretning af øvelserne, men ensretning i 
kommunikationen om dem.  
• Vi så helst en spørgetime til eksamen på Moodle.  

• Bonde brugtes til én forelæsning, og var ikke relevant for eksamen. Hvorfor var den pensum?  
• Flere af de ved forelæsningerne præsenterede integrationsteorier var ikke at finde i kursuslitteraturen.  
 
2. Projektarbejde – Bachelorprojekt 5. semester Samfundsfag  

• Gruppedannelsen og mentorordningen har fungeret fint.  
• Der har hersket tvivl om, hvilke eksamener etc., de SAMF-studerende har skulle tage, hvornår osv.  
 

3+4. Trivsel  
• De udstukne øvelsesgrupper har ikke fundet sammen. Hvis man, på introdagen, havde et indslag, hvor 
øvelsesgrupper fysisk skulle finde sammen, kunne man have fået gang i dem. Det fungerede på 3. 
semester.  
 
4. Sociale/faglige arrangementer  
• Gæsteforelæsningen med Margrethe Vestager var ikke en gæsteforelæsning - snarere en Skt. Hanstale. 

Der er delte meninger om, om det var vores tid værd.  
 
5. Evt.  
• Udbuddet af valgfag er spinkelt, og det er yderst besværligt at vælge valgfag udenfor egen 

studieretning. 
 

Referat fra FU-møde d. 09-11-2018  
1. Modul 10 Komparativ og international politisk økonomi samt Modul 8 Verdenspolitik /forelæsninger og 
eksaminer  
• Begge:  

• Det er rart at få faktuel ind, så det ikke kun handler om teorier op og teorier ned. Det 
giver os materiale at bruge teorierne på, og hjælper os til en mere nuanceret verdensopfattelse. •  

Spørgetime på Moodle er altid en god idé.  

• Ligesom sidste møde: hvorfor er formalia for 24-timers eksamener og 48-timers 
eksamener de samme? Svar: det er for besværligt at ændre på. Pensum er dobbelt så stort for 48-
timerseksamenen, med højere forventninger til følge.  

• Modul 10: • Det var rart at have udstukket en artikel som genstand for eksamen. Et 
konkret udgangspunkt for at besvare opgaven.  

 
2. Trivsel  

• Vi har stadig mulighed for at efterspørge gæsteforelæsninger om relevante emner.  
• At kombinere hyggearrangementer med et fagligt indslag kunne drage folk mere end hvis de var 
separate.  
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• Mange har efterspurgt vejledning om relevante kandidatforløb. NN vil lave et opslag på holdets 
Facebookgruppe for at se om der er opbakning dertil.  
• Lad os afholde os fra at holde sådanne arrangementer på fredage - folk kommer ikke.  
 
3. Sociale aktiviteter.  
Ansøg studienævnet om midler til aktiviteter (f.eks. julehygge)?  

• NN foreslår at vi finder sammen om f. eks. et gløg-og-æbleskiverarrangement sent på semesteret. Man 
kan kombinere det med en gæsteforelæsning.  
 
4. Evt. • Nogen studerende er trætte af at det formelle gruppearbejde ikke er kommet op at stå. 
 

Kommentarer fra semesterkoordinator 
Der er ikke indkommet kommentarer til evalueringen fra hverken undervisere eller semesterkoordinator. 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet bemærker, at dette semester er afviklet for sidste gang i sin nuværende form, da den nye 
studieordning er gældende for næste afvikling af semestret. Der er således ikke yderligere at bemærke.  

 
 
 


