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Evaluering af 1. semester, PA, KA 
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. 

M1: Velfærdssamfund i forandring 
 

Status 
 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 45% svarende til, at der er 23 ud af 51 mulige, der har svaret på 
evalueringen. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
• der herskede en del forvirring vedr. hvilke mål der præcist skulle opfyldes til den afsluttende 

eksamen 
• Der er informeret om læringsmålene, men det er ikke OK, at I pludselig laver eksamensformen om 
• Jeg er stadig meget i tvivl, i forhold til modulets indhold og eksamen sammensætning. 
• Jeg har haft svært ved at se, hvilke konkrete teorier, som vi kan anvende i eksempelvis 

eksamensopgaven. Jeg har ikke fået læst alt litteraturen, så det er kun i forhold til forelæsningerne, 



at jeg ikke har kunnet se det. Der er nogle gange hurtigt blevet nævnt nogle teorier, men jeg synes 
ikke, at det har været helt dybdegående nok. 

• Jeg synes det var svært at føle sig rustet til eksamen, da man ikke engang to uger inden havde styr 
på eksamensformen. Men at undervisere også er uenige eller siger noget forskelligt til de 
studerende, virker ret uprofessionelt. 

• Meget rodet og meget lidt sammenhængende kursus. 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• spændende modul intet at sætte fingrene på der 
• Stor ros til NN og NN for at gøre forelæsningerne levende og spændende 
• Modulet har været sindssyg spændende. Men da al undervisning er presset SÅ meget sammen på 

så kort tid, er det svært at nå at fordybe sig. 
• De fleste af lektionerne synes jeg har mindet for meget om de lektioner, som vi havde i moduler på 

både 1. og 3. semester (jeg har læst bacheloren i pol adm). 

 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
• der var i modulet ikke taget højde for mængden der skulle læses.. flere forelæsninger på samme 

dag resulterede i at man skulle læse mellem 150-180 sider. der måtte gerne være lidt flere øvelser 
måske noget interaktivt med små quizzer 

• Ideen med et essay er god, men vi mangler konkrete eksempler på hvordan man laver et godt 
essay 

• Jeg anerkender den massive engelsk sproglige litteratur, men det burde være muligt og anvende et 
mere danskrettet da modulet omhandler velfærdssamfundet. 

• Jeg synes at NN havde for lidt sekundært litteratur, hvilket gør det svært til eksamen, hvis man 
gerne vil skrive om de emner NN har undervist i. 

• Der skulle have været flere øvelser i forbindelse med hvordan man skriver en eksamen. Fedt at NN 
prøver at ruske op i hvordan tingene "plejer" at blive gjort, men ærgerligt vi er så dårligt rustet til 
den eksamensform 
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• Vi har ikke rigtig haft deciderede øvelser, selvom det har stået på moodle til nogle af lektionerne. 
"Øvelsen" til den sidste lektion, var at vi skulle snakke med hinanden om, hvilke emner vi ville 
skrive om til eksamen - dén tid kunne man have udnyttet langt bedre, for det synes jeg ikke, at vi 
lærte noget af. 

• Jeg synes, at de lektioner omhandlende metode kunne optimeres. Grundtanken er ganske fin, men 
jeg mangler lidt fornyelser, når metode-gangen om komparativ metode var præcist det samme som 
på 4. semester. Jeg synes dog, at undervisningen var god, men der kunne godt komme noget nyt 
viden. 

• Øvelserne skulle have rettet sig mod den nye eksamensform i stedet for 
 
 

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

 

Kommentarer: 
• Kurset var godt, men da jeg er sidefagsstuderende på samfundsfag, som led i gymnasielærer 

uddannelsen, føler jeg mig malplaceret på dette semesters fag. Som om der ikke er nogen videre 
tanke i forhold til min uddannelse, men at det var her det var nemt at placere mig for mine ECTS 
point. Dette finder jeg meget skuffende og jeg er utilfreds med universitetets prioritering. 

• Det kommer da fuldstændig an på eksamen. 
• De fleste emner, som er taget op undervejs i modulet, har vi allerede haft kendskab til i forvejen, 

f.eks. ældrebyrden, komparativ metode, medborgerskab m.m. Derfor er jeg lidt skuffet over kurset, 
fordi jeg synes der var mange andre emner, som der kunne tages op. Feks. innovation, 
bæredygtighed og klimapolitik. 

• Syntes der var mange spændende perspektiver i kurset. Godt tilrettelagt kurses 

 

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

 

Kommentarer: 
• det har simpelthen været umuligt at nå at forberede sig til hver eneste forelæsning. 
• Det ekstreme antal sider har virket yderst demotiverende for mig. Enkelte dage har det været 

forventet at jeg læser over 150 sider som forberedelse. Megen af hvilken har virket overflødig. Med 
undervisning næsten dagligt, har jeg givet op på forhånd. Hvilket selvfølgelig er en fejl fra min side, 
men de ekstreme sidetal har ikke hjulpet. 

• Desværre var der meget dårlig kommunikation omkring eksamen. En eksamensform som blev ringe 
præsenteret. Hvis man googler essay så får man en essay-struktur som tydeligt ikke harmonerede 
med den essay form som var tiltænkt til eksamen 



• I bliver simpelthen nød til at være mere realitisk med AL den litteratur I opgiver. Jeg ved godt, at 
det er tale om en kandidat-niveau, men derfor er der stadig kun 24-timer i døgnet og syv dage på 
en uge, det er simpelthen UMULIGT at nå at læse alt grundigt. 

• Synes den nye eksamensform er lidt ærgerlig i forhold til litteratur, fordi det ikke er nødvendigt at 
læse det hele, hvorfor man prioriterer læsning til andre fag, og derved ikke får fuld udbytte af dette 
kursus 

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

 

Kommentarer: 
• jeg bruger omkring 6-7 timer på forberedelse 
• igen mængden af litteratur har været hul i hoved. hvis vi skal læse noget for første gang absorbere 

det og forstå samt anvende det kan man ikke forvente at vi læser så meget materiale 
• De emner, som vi har haft før, har jeg ikke forberedt mig til. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Jeg er stadig usikker i forhold til eksamen og hvordan jeg skal besvarer den. Jeg synes selve 

eksamens-formen virker rigtigt god. Men jeg kunne godt tænkte på bedre information. 
• Eksamens formen lyder super fed og rigtig god. jeg ville bare gerne have haft nogle klare 

retningslinjer vedr. eksamen sådan at det var klart for mig at det drejede sig om en eksamen der 
bliver vurderet som om jeg har haft 30 dage til den.. og ikke kun de 48 timer der er afsat til det 
officielt. så helt klart godt initiativ med den nye form, det skal bare være klart for os fra starten. 

• Kurset har i sit indhold egentligt været OK. Der var været gode forelæsninger med gode 
undervisere. Det, der har været gået galt fra starten, er, at I pludselig ”ud af det blå” lavede 
eksamensformen om uden nogen form for yderligere introduktion til, hvordan vi skulle lave det. At I 
ikke engang ulejliger jer med at koordinere det indbyrdes blandt underviserne, ses ud fra alle de 
forskellige og modsatrettede udmeldinger, vi har fået fra jer om, hvordan det skulle gribes an. Som 
studerende kan jeg ikke bruge argumentet om, at grunden til eksamensformen pludselig skulle 
ændres ”var fordi I var trætte af at læse de samme eksamensbesvarelser igen og igen!!!”. Et andet 
tegn på, at I ikke taler sammen, inden I laver det om er, at det, der fra koordinators sides skrives 
ud til os, er i direkte modstrid med formalia! Det har I ikke engang sat jer ind inden I fik den 
”geniale” ide om at lave det om! Det er de studerende, der påpeger det. Trods dette, så skriver 
koordinator en præcisering ud til os anden gang, men hvor NN stadig skriver og holder fast i et 
sidetal på 10 sider. Først i tredje mail fra jer, er det gået op jer, at I melder ud med modstridende 
oplysninger! Alt i alt må det siges, at hele forløbet vidner om, at et par af underviserne hen over 
kaffekopperne i jeres ”lærerværelse” har fået en ”god” ide, men at det slet ikke er ordentligt 
gennemtænkt! Noget andet er, så er det heller ikke særligt smart, at I sætter en udlænding til at 
skrive på engelsk ud til os. Jeg ved godt, at I vil fastholde, at folk på studiet skal kunne engelsk, 
men det, at der meldes ud, at der skal skrives 2 ”topics” kan oversættes på to måder. Er det topics 
forstået på den måde, at det er fra to forskellige forelæsninger    eller er det to forskellige emner fra 
en forelæsning. Det er der mange , der nogle få dage inden eksamensstart stadig tror! I et sådan 
tilfælde, hvor I som afsendere ikke er klare nok i jeres formuleringer, så er det altså jer, der er galt 
på den. Endelig så er det dybt krænkende for min ”retsbevidsthed”, at I som ét af jeres 
argumenter, da I lancerede eksamensformen for os, at det ”var en klar fordel, fordi så behøvede vi 
jo kun at komme til de forelæsninger vi skulle skrive ud fra og derfor havde 14 dage ekstra at 
skrive i!”  Det er en dybt umoralsk og afsporet holdning at have. Derved signalerer I, at man bare 
kan slippe så let som muligt igennem en universitetsuddannelse som muligt. Der er da nogen, der 
går her, fordi de rent faktisk er interesserede i at lære noget, men det er da også en illoyal holdning 
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at have til jeres kollegaer, der har forelæsninger sidst i forløbet. Dernæst også får dem, der vælger 
de første emner også længere tid at skrive i end dem, der vælger de sidste emner. Endelig så er 
det, at I ændrer eksamensformen, således ”vi bare kan skrive et  essay” også mærkeligt, da vi slet 
ikke er blevet præsenteret for, hvordan det kan se ud eller afprøve det forinden i en øvelse. Der er 
mange, der aldrig har skrevet et essay tidligere og googler man emnet, så kommer der lige så 
mange eksempler op som der er muligheder. Så summa summarum; Tal sammen indbyrdes og 
koordiner noget bedre inden I får en ”god” ide næste gang!!! 

• Større klarhed over eksamen. Eksamensopgaven er alt for løst formuleret. Friheden til selv at vælge 
emne og omfang forvirrer mere end det gavner. Erfaringer fra eksamenerne på 8. semester bør 
tages til efterretning, da der var langt mindre tvivl om hvad der kræves.  
 
Vi ved at eksamensformen er med den bedste hensigt, men det fungerer ikke, stil 2 spørgsmål og 
lad os besvare dem efter bedste formåen.  
 
Klare linjer søges. 

• Mere klarhed omkring eksamen fra starten af.  
Flere øvelser og summeøvelser under forelæsningen 

• Den nye måde at opbygge eksamen er egentlig ganske fin, og jeg kan godt se fordele i 
tankegangen om selv at skulle ud og grave lidt.  
 
MEN: Formalia omkring eksamen er i mine øjne helt skæv. 5 sider i alt - som skal indeholde to 
essays, hvor man behandler, analyserer og finder litteratur/teori udenfor litteraturen, sætter det i 
relation til en policy eller noget teori fra kurset - er simpelthen for lidt. Det kommer helt naturligt til 
at betyde, at essaysene hurtigt bliver overfladiske, da der ikke er plads til at udfolde alt, hvad man 
egentlig mener emnet kunne indeholde. Det er selvfølgelig en øvelse i at udvælge det mest 
relevante, hvilket er fint, men 2,5 side pr. essay er simpelthen for lidt, når man tager de krav I har 
givet udtryk for i betragtning. Som jeg ser det bliver det automatisk nogle dårligere essays, da 2,5 
side virkelig ikke giver meget spillerum - så den tanke håber jeg spiller ind, når der skal bedømmes, 
eftersom I jo også selv må have syntes, at 10 sider var mere passende, nu det var det sideantal der 
blev lagt op til i begyndelsen af modulet. Logisk set giver det jo ikke mening at stille de samme 
krav til, hvad det kræver at få en god karakter, når man nu kun har den halve plads til at komme 
med de argumenter/rationaler, som kan give en god karakter. 
 
 Derfor havde det også givet meget bedre mening kun at skulle behandle et enkelt emne nu der kun 
er 5 sider til rådighed i alt. 

• Jeg syntes eksamens formen er fed! Det er bare en skam at der ikke har været styr på den inden 
semestrets begyndelse, men det er sikkert fikset til næste år. Derudover syntes jeg det har været 
tydeligt at ikke alle forelæsere har været på samme side omkring afviklingen af eksamen hvilket jeg 
mener har skabt forvirring blandt de studerende. 

• Kommentar til eksamen:  
Jeg synes, det er en fin form, at det er blevet ændret til at være essays om selvvalgte emner. Jeg 
synes dog, det har været ærgerligt, at folk ikke har prioriteret forelæsningerne til sidst, og vi nogle 
gange kun nærmest har siddet 10 personer til en forelæsning. Tænker det nok hænger sammen 
med, at det i princippet "kun" er nødvendigt at møde op til de forelæsninger, som man vil skrive 
indenfor.  
Måske man fremover kan afhjælpe det ved at der kommer et eller andet nyt i eksamensopgaven, 
men stadig at man selv har mulighed for selv at vælge emne og teorier, som man kan gøre inden 
selve eksamen starter. 

• Bedre formidling af essay som skriveform 
• Eksamens formen er egentlig ret god, men overvej gerne formen inden I går i gang med kurset. 
• Klare retningslinjer ang. eksamen fra start af 

Større sammenhæng i kurset, der er på ingen måde blevet gået i dybden med nogen af emnerne 
(og så forventes det vi skal gøre det på 2,5 side til eksamen?) og enkelte forelæsninger var 
nærmest en direkte gentagelse af forelæsninger vi har haft på bacheloren (bla NN’s og NN) 

• Det er simpelthen for dårligt, at der ikke er mere styr på eksamensmetoden inden modulet 
begynder. Vi har til hver forelæsning fået noget nyt at vide om eksamen og hvordan den skulle 
forløbe. Der har på ingen måde været tilstrækkelig overblik over hvordan modulet skulle forløbe 
inden vi begyndte. Hvis man ønsker at benytte en ny og anderledes eksamensmetode, bør der være 
klare retningslinjer fra starten af modulet, hvilket der i denne sammenhæng ikke har været. 
 



Jeg synes dog, at idéen med den nye eksamensmetode er rigtig god, men der skulle have været 
mere styr på det fra start. 

• Spændende med ny eksamensform!  
Rigtig god mulighed for selv at komme på banen og komme i dybden med de områder man selv 
finder interessante. + det har stillet større krav til os studerende, hvilket jeg synes er passende på 
kandidaten.  
 
Meget positiv eksamens-feedback herfra! 

• Hvis dette kursus skal fortsætte, så synes jeg bestemt de studerende bør undervises i mere aktuelle 
emner. Flere grafer var også af ældre dato. F.eks. var nogle af graferne til lektionen om 
immigranter fra 2008 - og lige på dét punkt er der sket en masse siden. 
 
Derudover synes jeg, at det har været for lidt med 5 normalsider til en 48 timers eksamen. Jeg har 
haft svært ved at skrive to essays om forskellige emner, og så have alle synspunkter med. Det er 
selvfølgelig også en øvelse i sig selv. 

• Generelt synes jeg, at det har været et godt og spændende kursus med forskellige forelæsninger, 
der hver især belyste noget med velfærdssamfundet i forandring.  
 
Derudover er det fedt, at NN tør at lave eksamensformen om og dermed afprøve noget nyt. Det 
kunne dog have været lidt federe, hvis der var lidt mere styr på det, inden det meldt ud, men der 
var selvfølgelig et tidspres. Men overordnet set så skal NN have ros! 

• Jeg tror, den her eksamen, hvor vi fik lov til selv at vælge emnerne og skal læse videre i emnerne 
som vi synes er interessant, er meget bedre en almindelig 48 timers eksamen. Jeg tror, at man kan 
lære meget mere ud af eksamen end 48 timers eksamen, da vi skulle selv finde problemstillinger og 
strukturere gode argumenter, hvilket man ikke kan gøre uden at forstå det rigtigt. Jeg tror, at den 
slags eksamen passer bedre til kandidatuddannelse, hvor man selv skal finde et problem eller 
kritikker og læse videre ikke bare svare på et fast sprøgsmål. 

• Den nye eksamensform skulle have været fortalt om inden kursets start, så man i højere grad 
havde kunne forberede sig på denne type af eksamen, som vi aldrig har fået før. 
Kursuset har spændende haft nogle interessante kursusgange med et spændende perspektiv mod 
forandring, som adskiller det for alt tidligere uddannelse har budt på i forhold til velfærdsstaten 

• Syntes den nye eksamensform er rigtigt god, der skulle blot have været informeret om formatet på 
eksamen ved kursets start. Ellers meget tilfredsstillende 

 

M2: Styring og organisering af velfærdssamfund 
 
 

Status 
 

 
 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 65% svarende til, at 33 studerende ud af 51 mulige har valgt at besvare hele 
evalueringen. 
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Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
• Har været svært at gennemskue hvori teorierne i styringen har ligget. Har nærmere været den 

fælles betegnelse NPG 
• De har været gode til at præsentere metoderne og teorierne - klargøre hvad handler om og 

konteksten de anvendes i. 
• Synes det har været svært at gennemskue, hvad de konkrete teorier vi har lært er 

 

 

Kommentarer: 
• Min opfattelse er, at gennemgangen af NPM og NPG har fyldt for meget, da vi har fået undervisning 

i det før, både på 5. og 6. semester (har læst pol. adm. på bacheloren). Jeg synes, at det har været 
et godt modul, men lidt flere nuancer af nye styringsformer/erfaringer på disse ville have været 
godt. 

• Det er relevant, og tydeliggøre meget der også har været introduceret i forgange kurser på 
bachelor, så det var interessant indsigt og have. Men savnede lidt mere på international plan. 

• Interessen er steget i takt med, at der gennem undervisningen er blevet givet flere gode eksempler 
fra praksis om brugen af undervisningen og teori 

• Især NN’s og NN’s forelæsninger var spændende og konkrete i forhold til hver deres emne, NN’s 
forelæsninger var utrolig uhåndgribelige og svære at forstå, ikke pga emnet, men pga NN.... 

 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
• Mange tekster af forskellig karakter 
• Der må gerne være flere øvelser. 
• Jeg finder pensum både for omfattende og uoverskueligt. 
• I forhold til de lærebøger vi bedes købe, inddrages de ikke nok i pensum. 
• De fem punkter har det tilfælles, at har man læst (eller gjort en indsats ift læsningen) så opleves de 

også mere positive. Læsningen er alfa omega. 
• Der må gerne være flere øvelser. 
• Litteraturen har føles som en gentagelse fra tidligere på bacheloruddannelse, og har også føltes 

som en gentagelse løbende gennem kurset 
• Jeg synes det er svært, når der er så meget litteratur, der er på engelsk 
• OBS: Meget af litteraturen skriver om nøjagtigt det samme, hvorfor det har været lidt "kedeligt" at 

læse til alle forelæsningerne. Litteraturen er god, men der er for meget gentagelse 
• Øvelserne skal gøres obligatoriske og skal i højere grad tilknyttes til eksamen 

 

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

 

Kommentarer: 
• Der har været en del gentagelser fra tidligere kurser på bacheloreren 
• Meget var gennemgang fra 5. semester 
• Forelæsningerne har været den primære årsag til det store udbytte af kurset. 
• Det kommer vel an på eksamen. 
• Igen, så føles det som noget man allerede ved, så derfor kommer man ikke ud med super meget ny 

viden 
• NN er upassende og prøver at provokere os til forelæsningerne, i stedet for at holde sig til det emne 

vi skal have forelæsning om... Kan vi ikke få NN eller lignende som koordinator eller underviser? 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 
• Jo flere forskellige tekster, der er til en forelæsning, jo mere overfladisk bliver læsningen. 
• Har prioriteret forelæsningerne. 
• Synes det er ærgeligt kurset er så tæt på det forrige vi havde, da det begrænsende størstedelen af 

forbedredelserne til de gældne lektioner på daværende tidspunkt. 
• Set ved kursets afslutning har det stor betydning, at få læst pensum - og fra undervisernes side, at 

blive gjort opmærksom på vigtigheden af dette 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Der var i en forelæsning hvor der blev lavet quiz, det var vildt godt. Det måtte der gerne være mere 

af 
• Gerne flere øvelser - det er der man lærer at bruge teori i praksis 
• Lige som i modul 1 kunne der ske lidt fornyelse af litteratur/slides. Det er ikke fedt at opdage, at de 

samme slides genbruges. Men ellers, har der været et godt engagement. NN og NN skal have ros 
for at lave konkurrencer - det skaber altid lidt mere engagement! 

• Gerne flere øvelser undervejs. 
• God sammenhæng mellem lektionerne. En tydelig rød tråd. 
• Evt. at sætte indholdet af kurset i perspektiv ift de to andre kursusrækker på 7. semester. Således 

at der kan skelnes tydeligt om forskellen på de tre 
• Flere øvelser. 
• Jeg synes det faglige indhold overordnet set har været meget godt. Jeg er stor tilhænger af, at vi 

har en grundbog på kurset og ikke alt for mange forskellige artikler. Jeg har ingen foreslag til 
hvordan kurset kan gøres bedre. Stor ros til NN, NN og NN. 

• Jeg har ingen forslag til ændringer, da jeg egentlig har været meget tilfreds med forelæsningerne. 
Jeg synes, underviserne har været gode til at supplere hinanden positivt. Dog vil jeg gerne have 
mere litteratur på dansk. 
 
Det er GODT, at der er en grundbog :-D 



• Udvalgte forelæsninger formår ikke at "hænge" forelæsningens indhold op på governance i en 
sådan grad at det giver mening ift. kursets læringsmål. Fokuser på hele tiden at holde alt i kurset 
op mod governance som begreb, og hvordan vi kan bruge dette til netop governance 

• Godt modul! Langt bedre end på bacheloren i pol./adm. 
• Jeg  har været glad for kurset og der har været god dynamik internt med de forskellige 

forelæsninger.  
 
Det har ligeledes været godt med grundbog, men det har været tungt med al den litteratur på 
engelsk 

• Mange forelæsninger der går igen - NN brugte sågar de helt samme slides som vi har haft på 5 
semester - hvad er så meningen med at tage en kandidat, hvis niveauet ikke er højere? 
 
Vi har efterhånden hørt om NPM 

• Fint kursus, fine undervisere osv.  
 
5 sider til at besvare to spørgsmål, som hver består af to forskellige ting der skal besvares, virker 
dog lidt skudt ved siden af i min optik. Det er selvfølgelig en øvelse i at udvælge det væsentlige, 
men 5 sider bliver for lidt. Det bliver svært at komme ret meget ned i teorierne og få dem anvendt, 
og det bliver derfor let en smule overfladisk. Det er selvfølgelig fint nok, hvis det tages i betragtning 
i bedømmelse, men umiddelbart ville det være mere udbytterigt, at eksamensopgaven skulle 
besvares på fx 10 sider, da der er en del ting man skal forholde sig til at og skrive noget begavet 
om i eksamensspørgsmålene. 

• Jeg synes ikke, at eksamens form var gode. Jeg var faktisk meget overrasket, at der stadivæk er 48 
times eksamen på kandidatuddannelse, fordi jeg forventer, at man får lov til at formere 
problemstillinger sig selv og skrive om det, når man er på kandidatniveau. Det ville være meget 
bedre, hvis man selv kan vælge emnerne og har mere tid til at skrive en rapport istedet for 48 
timers eksamen, hvor man bare skrive om spørgsmålene, der stilles. Man kan lære mere ud af det, 
hvis eksamens form var samme som vi har haft med velfærdssamfund i forandring. Derudover 
synes jeg, at formulering af eksamen var forvirrende, da de kan fortolkes på forskellige måder. Jeg 
har faktisk hørt, at andre studerende også  mener sådan. Det var heller ikke særlig godt, at vi ikke 
har adgang til slides under forlæsninger, da vi ikke kunne notere noget på slides i vores computer. 

 

M3: Politisk kommunikation 
 
 
 

Status 

 
 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 35%, svarende til at 18 ud af 51 studerende har besvaret hele evalueringen. 
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Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
• NN er en fantastisk underviser, som både er nærværende og fagligt dygtig. 
• Det har været fantastisk godt. NN er dygtig og der har været gode gæstelærere. Det er også været 

fedt med en grundbog på dansk 
• Syntes der har været mange teoretiske perspektiver, mange kilder, mange retninger - har lidt 

manglet en samlet retning for modulet, fremfor en namedropning af forskellige teoretiske 
perspektiver uden at disse nødvendigvis er blevet brugt/samlet 

 

Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
• Delen om politisk kommunikation ift. sociale medier og trump har været rigtig aktuel, relevant og 

brugbart. Mega fedt 
• Igen, faget har ikke virket sammentænkt, men har ofte strittet lidt i forskellige retninger 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 



Kommentarer: 
• NN er den underviser på AAU som er mest nærværende, det er der mange andre undervisere som 

kunne lære noget. 
• Den utilfredsstillende deltagelse skyldes pres fra eksamener, som har lagt rigtig tæt 
• Jeg gad bare godt, at vi havde flere øvelser. 

Og derfor vil jeg gern ønske, at vi havde mere tid til at læse litteraturen eller mindre litteratur. 
• Jeg er ikke tilfreds med egen indsats, da der har været fokus på de første 2 moduler 
• NN er god til at formidle stoffet i "øjenhøjde" 
• Man kunne med fordel bruge flere kapitler i Thomas Bojes bog, og så bruge litteratur til at 

"udfordre" dette, fremfor primært at bruge modstridende artikler til alle forelæsningerne. Har gjort 
det svært at have et samlet overblik over litteratur og teoretiske perspektiver 

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

 

Kommentarer: 
• Det kommer vel an på eksamen. 

Men generelt har jeg været rigtig glad for kurset. 
• En del mainstream viden om fx sociale medier og fake news, dog uden der er blevet knyttet meget 

teori på dette, desværre 

 

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

 

Kommentarer: 
 

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

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Mange overlap til tidligere undervisning på bacheloren 
• Det er så godt det hele, der skal ikke ændres noget. 
• Man kan ikke nå, at læse al litteraturen 
• Det har været et spændende emne og nogle spændende vinkler. Men det har været lidt svært at se 

en rød tråd igennem de forskellige forelæsninger, og det har virket lidt forvirrende. Men det har 
været nogle gode forelæsere der er blevet taget med ind, og har vist nogle spændende vinkler! 

• Det har været godt 
• Det har været nogle gode og relevante gæsteforlæsere, som har bidraget med ny viden 
• Flere kilder i slides da der har været meget modsatrettet litteratur. Ville skabe et bedre overblik.  

Mere brug af Bojes bog, fremfor for mange andre kilder 
Jeg synes ikke, at eksamens form var gode. Jeg var faktisk meget overrasket, at der stadivæk er 48 
times eksamen på kandidatuddannelse, fordi jeg forventer, at man får lov til at formere problemstillinger 
sig selv og skrive om det, når man er på kandidatniveau. Det ville være meget bedre, hvis man selv kan 
vælge emnerne og har mere tid til at skrive en rapport istedet for 48 timers eksamen, hvor man bare 
skrive om spørgsmålene, der stilles. Man kan lære mere ud af det, hvis eksamens form var samme som 
vi har haft. 
 

M4: Projekt- og semesterevaluering 
 

Status 
 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 22% svarende til, at 11 studerende ud af 51 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 
 
 

Modul 4: Projektarbejde - Blev der ved modulets start informeret om målene 
for modulet? 

 



Kommentarer: 
• Det er svært at vide hvad kravene er til projektet, når der egentlig er frit valg til at skrive indenfor 

det man interesserer sig for 
 

Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder, samarbejde, 
gruppedannelse, fagligt og socialt gruppesamarbejde 

 

Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
• så god! 
• Fantastisk vejleder. utrolig inspirerende 
• Jeg synes vores vejleder i gruppen var meget engageret 
• Der var stort set ikke nogle vejleder til stede under gruppedannelsen ....  

 
Har været meget skuffet over vejleder! lige fra start til slut! 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
• NN har været en fantastisk vejleder og min gruppe har været godt match. 

Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 

Kommentarer: 
• Det har svinget meget, men op til deadline har vi haft nogle lange dage 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Mere styr på modul 1 eksamen 
• Universitetet bør være mere støttende for grupper der forsøger at lave kritisk forskning, og presse 

på hos offentlige institutioner sådan at vores forskning kan blive gennemført. 

 

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

 

Kommentarer: 
 



Semesterevaluering 
 

 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, 
var følgende: 

• Kan ikke umiddelbart komme på noget, synes semestret har været præget af gentagelse hvilke ikke 
har hjulpet på motivationen der i forvejen ikke har været på det højeste 

• Bedre til at samarbejde og generel større viden om velfærdssamfundet 
• Ved ikke. 
• De skriftlige kompetencer 
• Generel viden om samfundetsudfordringer og videre udfoldelse af mine evner omkring metodiske, 

teoretiske og videnskabsteoretiske begreber og redskaber. 
• . 
• kritisk tænkning, og erfaring med at blive modarbejdet af offentlige institutioner 
• jeg synes kurserne er forkorte, det er svært at huske det faglige indhold, efter kurset er 

overståede, fordi det går så hurtigt og man bare fokuser på næste eksamen 
• . 
• Blev bedre til at skrive projekt - herunder inddragelse af relevant teori og empiri.  

Fik et godt indblik i de forskellige modullers områder samt de relevante problemstillinger på disse 
områder. 

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

 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 

 

Kvalitative evalueringer 
Der har været afholdt 3 møder i semestrets forretningsudvalg (FU). Dagsorden og referat fra semestrets 
FU-møder fremgår i det følgende. 
 
 
FU-møde den 5. november 2018 
1) Godkendelse af dagsorden  
 
2) Valg af referent 
 
3) Evaluering af semesterstart, teambuilding og gruppedannelse  
- størstedelen mener introforløbet i Rold skov har været godt og godt oplæg til gruppedannelsen - andre 
synes det var lidt for meget "vildmark" i form af de øvelser der var  
- Folk var for dårlige til at melde fra og teambuilding i Rold skov er en dyr løsning - evt en anden løsning 
til de kommende semestre  
- Gruppedannelse: God intro til de forskellige moduler, lidt modsættende informationer i form a store 
grupper, men samtidigt specifikke emne der former kandidaten, samtidig med at der ligger 3 eksamener 
på to måneder og de studerende skal gå tidligt i gang med projektet.  
- Forslag om en anden eksamens model hvor den sidste eksamen bliver rykket en uge for at give mere 
luft   
- Ærgerligt med så få vejledere/undervisere til gruppedannelse - der skal arbejdes med tidligere 
”rekruttering”  
 
4) Evaluering af modul 1  
- Stor forvirring omkring eksamensformen og hvad man bliver bedømt på - der har været en masse 
forvirring da NN skulle overtage kurset, der har gjort at kommunikationen har været fejlagtig hvilke har 
skabt den givne kritik og forvirring  
- Meget gentagelse i kurset, og ikke særlig udbyggende, ikke opdaterede slides i undervisningen  
- Metode forelæsningerne var en smule malplacerede, og de efterfølgende øvelser levede ikke op til 
forventningen, hvilke gjorde at mange ikke dukkede op til de efterfølgende øvelser  
- Fedt at NN vil prøve at ryste lidt op i tingene, og en god mulighed at de studerende selv kan bestemme 
hvad de vil skrive om - men ærgerligt at informationen omkring det var så fejlagtig  
 
5) Evaluering af modul 2  
- eksamensspørgsmålet var meget forvirrende og uklar og under al kritik,  
- NN’s øvelser fik vi først feedback på 10 dage efter eksamen, hvilke er ærgerligt da det var øvelser og 
feedback vi kunne have brugt til eksamen  
- Rigtig godt med gæsteforelæserne  
- Mange overlappende forelæsninger fra bacheloren, og gentagende slides.  
 
6) Evaluering af modul 3  



- Manglende rød tråd i kurset, både de enkelte forelæsninger og kurset som helhed- for mange 
perspektiver der gør den røde tråd drukner. Hvad er hovedsporet og hvad er de supplerende 
perspektiver?  
- Uklart eksamensspørgmål og hvilke del af teksten der var selve eksamensspørgsmålet  
- Rigtig god forelæsning med NN meget relevant og spændende  
- Rigtig god gæsteforelæsning med NN omkring samskabelse, men skulle have været under modul 2  
- Godt med gæsteforelæser der var tidligere pol.adm'er - gode øvelser.  
- idé til underviserne om at være bevidste om deres undervisningsstil og italesætte det overfor de 
studerende for at skabe klarhed  
- Bedre struktur/rækkefølge så de studerende kan mærke at der er bliver bygget videre fra gang til gang 
- God grundbog  
- NN forklarer hvordan den røde tråd er tiltænkt de 3 moduler tilsammen, fra vedlfærdsstat, governance 
niveau til civilsamfund  
- Godt med quiz/kahoot i undervisningen både i modul 2 og 3  
 
7) Trivsel  
- FU tænker lige at banke et gløgg og æbleskiver arrangement sammen  
 
8) Evt.  
- Der er ikke blevet informeret nok ang. praktik til dem der starter vinterstart - der kan godt 
argumenteres for at praktikoplægget skal holdes tidligere da der er mange praktik steder der har 
ansøgningsfrist et år i forvejen. Evt tage fat i AAU karriere så de kan holde oplæg til semesterstarten 
samtidigt med personlighedstesten. 
 
FU-møde den 11. januar 2019 
 
Punkt 1. - Evaluering af projektarbejdet  
 
Projekterne har været presset på tid for flere grupper, dette skyldes evt. kravet om højere 
ambitionsniveauer fra semesterets start, hvilket kan have øget presset yderligere.  
 
Deadline for aflevering har ofte været til diskussion, men den ligger fast efter jul, så der er mulighed for 
at opgaven kan sættes på standby over julen fremfor før, da det skaber endnu større pres.  
 
Det var svært at køre projekt parallelt med eksaminer og praktikansøgninger. Dette vil altid være en 
svær balancegang. Med andre ord – sådan er det altid.  
 
Snævert udvalg af vejledere dette semester- sammenlignet med bacheloruddannelsen. Omvendt ville det 
have været relevant, hvis vejlederne mødte op på gruppedannelsesdagen, så der var rum for sparring. 
Dette kunne styrke vejlederforholdet for begge parter og samtidig være gavnligt for hele processen, så 
de studerende kommer godt fra start. Dette tages til efterretning.  
 
Derudover er der ønske om, at vejlederteamet tager højde for, at der er nytilkomne studerende på 
kandidaten, som har brug for formalia i forhold til projekt og eksamens procedure. Dette kunne evt. 
imødekommes med et ekstra møde for de nye.  
 
Det kan være svært at navigere mellem så mange forskellige vejleder, som har hver deres tilgang til, 
hvordan projekter skal skrues sammen.  
 
Punkt 2 - Evaluering af semestret samlet set  
 
Der var nogle kiksere på det første modul i forhold til eksamen, som også blev drøftet sidste møde, som 
kan gøres bedre.  
 
Gruppedannelsen kunne gøres bedre jf. punkt 1 Evaluering af projektarbejdet.  
 
Der er tre specialiseringsspor hver semester, hvilket har haft betydning for at de studerende ikke 
kommer i dybden, for som oftest vælger man at skrive et projekt som ikke hører under de forskellige 
spor.  
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Kommentarer fra semesterkoordinator 
Semesterkoordinator er Ditte Shamshiri-Petersen. 
 

M1: Velfærdssamfund i forandring 
I både den kvantitative og kvalitative (FU) evaluering er der pæn tilfredshed med modulet. Dog er der 
flere kommentarer der peger på, at omfanget af pensum er for stort. Der er tale om et meget 
komprimeret modul (ligesom de to øvrige) og de studerende angiver, at de ikke kan nå at læse stoffet. 
Jeg anbefaler, at der fremover skeles til dette i tilrettelæggelsen af modulet. Dertil kommer, at flere 
studerende efterspørger flere øvelser, hvilket ligeledes kan indtænkes. 
 
En særligt opmærksomhed i evalueringerne rettes mod den afholdes eksamen i modulet. Denne har lidt 
kraftigt under dels af være en for de studerende helt ny form (portfolio), og dels misforståelser omkring 
formalia. Det har skabt uklarhed og stor frustration blandt de studerende. Dette noteres også af den 
modulansvarlige, som skriver: 
“As could be expected, the rather chaotic run-up to the exam seems to be the main point of critique. It is 
clear that I talked to the wrong people in preparation of the change in exam form, and that things will be 
lined up better next year so that there is clarity about the exam form from the start.” 
Det efterlader naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt eksamen skal køre på samme måde fremover. 
Portfolio. Ifølge evalueringerne er der flere, der er begejstrede for formen, mens andre har været usikre 
på det nye format, der dog nok også forstærkes af den store forvirring om formalia. En løsning, som flere 
studerende peger på er, at rette øvelserne mere mod eksamen. Den modulansvarlige skriver også: 
“Given that about half of the students are of the opinion that the exercises were not used to their full 
potential, we could use exercises to discuss how the contents of a lecture could be used in writing an 
essay on the topic. “ 
 
Min anbefaling er imidlertid, at de 3 modulansvarlige i god tid sætter sig sammen og taler 
eksamensformen igennem. Den har været et tilbagevendende issue på 7. semester, og det er på tide, at 
der findes en mere holdbar form, som alle ansvarlige tilslutter sig. 
 

M2: Styring og organisering af velfærdssamfund 
Også tilfredshed med dette modul, hvor evalueringen generelt er pæn. Dog er der nogle studerende der 
peger på, at der er et vist overlap med indhold fra bacheloruddannelsen, og dette bør være et 
opmærksomhedspunkt fremadrettet. Ligeledes er der også på dette modul efterspørgsel på flere øvelser. 
Derudover har der hersket nogen forvirring om eksamensspørgsmålet, som flere studerende har fundet 
vanskeligt. Det understreger blot behovet om et større og koordineret fokus på dette fra de tre 
modulansvarliges side (jf. kommentar til modul 1). 
 

M3: Politisk kommunikation 
Kommentarer fra underviser Niels Nørgaard Kristensen: 
Jeg synes overordnet, at modulet fungerede fint. 
 
Også på modul 3 er evalueringen fin og både undervisere og gæsteforelæsere får ros. Et punkt, der 
kunne arbejdes med fremover er dog at sikre den røde tråd igennem lektionsrækken.  
 

M14: Semesterprojekt: 
Gruppedannelsen bar præg af, at det var svært at rekruttere semesterets vejledere (eller undervisere for 
den sags skyld) til at deltage i gruppedannelsen. Som koordinator lægger jeg stor vægt på, at der til 
gruppedannelsen lægges de første sten på vejen til projektarbejdet, og lægger derfor også vægt på, at 
de studerende skal møde velforberedte op. Til gengæld lover jeg engagerede vejledere, der kan indgå 
som sparringspartnere, som er med til at skyde projekterne i gang. Det kræver imidlertid, at der er 
nogen der melder sig til at deltage – og her kniber det desværre.  Jeg mener, at det fremover bør være 
sådan, at dem der skal vejlede på et semester, er selvskrevne til at deltage i gruppedannelsen. Det er 
oplagt, og der er mange fordele i det, både for de studerende og vejlederne. 
Det kræver, at man som semesterkoordinator melder dato for gruppedannelse og forventning om 
deltagelse ud i god tid – men det kræver også, at vejlederne føler sig forpligtede til at melde sig. Dette 
vil være et opmærksomhedspunkt fremadrettet. 



 

Studienævnets anbefalinger 
 
Studienævnet tager semesterkoordinators anbefalinger til efterretning. Studielederen er enig i, at det bør 
være et krav, at semestrets projektvejledere deltager i semestrets gruppedannelse – det vil der blive 
handlet på.  
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