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Politik & administration, 8. semester, forår 2018 
Modul- og semesterevaluering 
 
 

 
Semestrets moduler evalueres både mundtligt gennem FU-møder og elektronisk gennem 
spørgeskemaundersøgelser ved hver modulafslutning. Herudover evalueres projektarbejde samt 
semestret som helhed umiddelbart efter, at projektet er afleveret.  
 
Nærværende semester er således løbende evalueret på FU-møder samt elektronisk ved semestrets 

afslutning. I det følgende fremgår resultatet af den elektroniske evaluering. Referater fra semestrets FU-

møder kan findes på moodle.  
 

M5: Organisation og ledelse i den offentlige sektor 

Samlet status 

 
 

 
Evalueringen er gennemført af 39 studerende ud af 57 mulige, svarende til en svarprocent på 68. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Jeg synes, at jeg overfladisk har stifet bekendtskab med teorierne, men jeg ved ikke om jeg føler 

mig rustet til at anvende dem. Det har nok noget at gøre med, at der ingen undervisere var til 
gruppedannelse, til at introducere os til emner og mulige problemstilling. 

 Der har i undervisningen været en rigtig god kobling af teori og empiriske undersøgelser. Det har 
været med til at give en bedre forståelse af de forskellige teorier og metoder. 

 det er træls at pause tiderne ikke bliver overholdt da det gør at mange forstyre i timerne når de 

kommer forsente da man aldrig kan regne med pausen passer derfor går man bare ind + det kan 

være svært at holde koncentationen i en time 
 Det er et fag med mange forskellige perspektiver og erkendelsesretninger, men jeg vil da helt klart 

sige, at jeg i de fleste af teorierne, som der er blevet undervist i, føler mig rustet til at anvende dem 
i projekarbejdet 

 Har ikke deltaget aktivt i kurset og kan derfor ikke rigtigt svare på første spørgsmål. 



 For lidt fokus på teorier. Til sidste forelæsning nævnes 4 centrale teorier, som vi kun kort ellers har 
været omkring. Grundbogen gåes igennem på 2 forelæsninger - alt for lidt. 

 Jeg føler mig mere rustet til at anvende fagets metoder, mere end fagets teorier, da jeg ikke helt 
følt at de blev kontratiseret. 

 

Interesse 

 

Kommentarer: 
 Jeg har tidligere arbejdet med organisation og ledelse på et mikro niveau, hvor fokus har meget 

være at sammensætte det bedste team og lignende.  
Jeg synes det har været ret spændende arbejde på et meso niveau og anskue selv organisationen. 

 Jeg synes, at jeg har fået en større indsigt i, hvordan forandringer initieres og hvordan forandringer 

mange gange er uintenderede 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 manglende interaktion med underviser skyldes manglende interaktion fra os studerende 
 NN pædagogik er eksemplarisk! Stor ros herfra. 
 Øvelserne har ikke været tilfredstillende. Dette gælder både øvelsesform og indhold. Det dur ikke at 

10 grupper skal op og fremlægge om det samme, som det var gældende i NN lektion. 
 

Forelæsningerne som havde udgangspunkt i grundbogen har været nærmest søvndyssende, hvilket 
er ærgeligt - fordi stoffet er skide spændende. 

 Øvelserne har efter min mening ikke bidraget med noget 
 det er træsl når der er snark to og to i to minutter for man kan ikke nå at finde ud af hvad det er 

læren gerne vil have vi skal snarkke om så øvelser skal ikke være under 10 minutter for selv om de 
mener de udtrykker sig klart så er dette langt fra tilfældet når det kommer til havd de vil have når 
vi lige hurtigt skal noget 

 NN, som har været koordinator for modulet, har været meget hjælpsom med litteraturen og han 
har givet os en passende mængde som vi skulle læse. Måske var der lidt for meget lige i starten af 
kurset.  
Øvelsesopgaverne er gode, men mange vælger at smutte, således at det kun er en lille klynge 
tilbage. Det er lidt ærgeligt 

 manglende deltagelse besværliggør igen nogen svar 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
 Det kommer vel an på eksamen i sidste ende. 
 En del af forelæsningerne har været lidt for empiriske, man kunne i disse forelæsninger godt have 

inddraget noget af teorien/begreberne fra grundbogen og de andre forelæsninger 
 Dog var forelæsningen om IT (Forelæsning 11) omsonst. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Ja. 
 Bogen skal være hjemme til start af kurset 

 

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

 

Kommentarer: 
 Litteraturmængden til de enkelte forelæsninger har været meget varierende. Enkelte forelæsere har 

specificeret hvilke tekster der er de centrale og hvilke der blot skal læses kursorisk, det har været 

ekstremt nyttigt. 

 det ville være virklig dejligt hvis det var muligt at makere i alle de tekster der ligges op - da det er 
hurtiger at læse 



Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Specifikt var NN i lektion 4 god til at give en 'læseguide' til litteraturen. Dette giver en klarhed over 

hvad der er vigtigst at forstå, samt hvad der er bedste at læse først for at forstå resten. 

 
Dette kan andre forelæsere blive bedre til. 

 Flere øvelser i grupper. Flere opgaver der ligner eksamen. 
 Lidt mere teori og større teoretisk forankring i forelæsningerne. 
 Kurset mangler tyngde! Nogle forelæsninger har været uinspirerende og kedelige!  

 
Det er ikke nok bare at invitere en forelæser ind og fortælle om et specifikt emne, fordi de engang 

lavede forskning. Der skal mere til! 
 Et mere stringent fokus på fagets læringsmål og kernelitteraturen (primært grundbogen. 

 

Grundbogen og forelæsningen omkring det institutionelle perspektiv er i høj grad tilfredsstillende 
 Meget god rød tråd. Med nogle "tunge" teoretiske forelæsninger til at starte med, også nogle flere 

case forelæsninger. Giver en god forståelse.  

 
Lille minus var vente tid på bogen. Men ikke noget som er slemt. Den var dejlig nem og let læselig. 

 det er meget meget koldt i lokalet også for holdt det er distraherende at man sider og fryser og ens 
fingre bliver kolde så det kan være svært at skrive noter  
og vores bore er ikke høje nok så det er svært at have benende under dem og man får ondt i 
rykken når man skal bøje sig meget og langt hvis man skal have benende over kors så skal man 
have bendende uden for boret og så er der længenre hend til computeren 

 Bogen kom sent i forhold til kursets start, fordi der var udsolgt i Factum Books til studiestart. Der 
kan eventuel bestilles bøger hjem til hele holdet, så alle har mulighed for at købe den og så følge 
med i undervisningen. 

 Fin opsamling. Nu har jeg en halv dag til at forberede mig til eksamen. 

 Man kan godt knytte noget mere teori på modulet. Teorien er meget let - det kan godt udfoldes lidt 
mere. 

 Mere fokus på grundbogen og teori. Som regel det vi skal til eksamen i, hvorfor fokus herpå er 

ønskværdigt. 
 - Drop forelæsning 11 om IT (forelæser var fra Cand.it-ledelse) 

 
- Norske og svenske bøger er meget demotiverende. Det tager længere tid at læse og forstå end 
engelske, da der forekommer ord der er fuldstændig uden for det danske ordforråd. 

 Vi har haft meget om hvad der sker i den offentlige sektor regionalt blandt andet indenfor 

sygehusvæsnet. 
Det kunne have været fedt, hvis der også blev trukket mer epå det kommunale regi og eksempelvis 
jobcentrer eller lignende 

 'Caseforelæsningerne' havde MEGET fokus på sundhedsområdet. Jeg savner andre perspektiver. 
Andre velfærdsområder. Måske kunne dette ændres i kommende år. 

 Et modul som dette (modul 5) er yderst velegnet til øvelsesopgaver. Derfor kan man eventuelt 
overveje at inddrage øvelser i et noget større omfang end tilfældet er nu. 

Dette kan måske også være med til at forbedre den manglende verbale deltagelse fra de 
studerendes side af. 
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M6: Evaluering i den offentlige sektor 
 

Status 
 
 

 
 

 
Evalueringen er gennemført af 30 studerende ud af 57 mulige svarende til en svarprocent på 53. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Gennemgangen af de mange empiriske eksempler i undervisningen har været rigtig god ift. videre 

praktisk anvendelse. 

 når i alle sammen siger at det er så vigtig så skal vi da have noget mere af det en 5 poing - drop et 
projekt og lad os få noget mere 
 

Interesse 

 

Kommentarer: 
 Jeg vidste ærligt talt ikke meget om evaluering inden modulets start, men jeg har fundet en stor 

interesse i det, eftersom evaluering og de forskellige modeller der eksisterer, er anvendelige i 
projektøjemed 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Til dels manglende interaktion mellem lære og elev skyldes dårlig deltagelse fra elevernes side 
 jeg kan godt blive træt helt ind mit hjærte når der bliver brugt de samme eksempler i 

undervisningen som står i bogen, kom med nogle nye og giv os en grund til at komme når alt bare 
er fra bogen kan jeg jo lige så godt blive hjemme og læse en gang mere 

 Omfanget af litteratur har været inden for rimelighedens grænser, og jeg synes særligt at nogle af 
de øvelsesopgaver har været fine 

 Egen deltagelse vurderes som utilfredsstillende, men pga. af sygdom, så jeg har ikke fået læst 
ordenligt eller været til alle forelæsninger 

 Flere øvelser, da det er et modul der lægger meget op til øvelser og øvelser giver god indlæring. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 igen det er meget op af bogen også selv om vi siger det eksempel brungte de i bogen når de spørge 

om vi har hørt et eksempel - og så bruger de det stadig med begundendelsen måske alle ikke har 

læst - så kom med et nyt så os der har læst ikke bliver straffetde for det 
 Det kommer vel an på eksamen og den sidste lektion 
 Alt for mange evalueringsmodeller. Bedre at have haft fokus på de vigtigste og gå i dybden med 

dem. i stedet for at have en forelæsning hvor man meget kort lærer om f.eks 10 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 så derfor er jeg heller ikke inponeret af denne evaulering - ved godt at det her er en målopfyldels 

evaulering men mangler virkelig at blive spurgt ind til konteksten, som at vores bore er for små, at 

lokalet er for koldt og om man kan finde den opgivet litteratur og interatiokenen i forbindelse med 
sikretærende - alt det har også indvirkning på min læring 

 

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

 

Kommentarer: 
 Det har også været forskelligt gang til gang, fordi nogle gange har det været meget at læse end 

andre gange 
 lavt tidsforbrug, skyldes også at semestret bruges på forberedelse af praktik og søgning hertil, 

hvilket fylder meget. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Gode relevante undervisere,  

rart med små snakke øvelser, der giver et afbræk i undervisningen 
 Godt praksisnært fag, som har en god stringens og sammenhæng mellem kursusgangene. 
 Underviserne og undervisningen har været virkelig god. Dejligt med de mindre øvelsesopgaver og 

anvendelse af eksempler. 
 det ville yderliger være meget dejligt hvis de dokomenter der bliver lagt op var i et format man 

kunne makere i 

 Forelæserne kan godt sænke ambitionerne for hvad der kan nåes på en enkelt forelæsning, hvis de 
har planlagt øvelse og forelæsning i en og samme. 

 Enormt spændende kursus med en god introduktion til de forskellige evalueringsmodeller, deres 
fordele og begrænsninger, samt modellernes (mulige) anvendelse. Modulet har blot givet mig mere 
lyst til at kaste mig over evalueringer og evalueringsfeltet. 

 Igen har vi en kritisabel eksamen, hvor det åbenbart antages, at eksamensspørgsmålene er så 

perfekt formuleret, at de ikke kan misforstås. At der så ikke er spørgetime til rådighed hjælper ikke, 

når det så viser sig at eksamensspørgsmålene er tvetydig og upræcis. Indfør obligatorisk 
spørgetime, så formuleringsfejl kan imødekommes med minimale tidsomkostninger for de 
studerende der er midt i en tidsbegrænset eksamen! 
Det hjælper så heller ikke yderligere, at modulkoordinator ikke er til at komme i kontakt med under 
eksamen til at udrede sine eksamensformuleringer (det kan der så være acceptable forklaringer 
på). 



M7: Reformprocesser på udvalgte politikområder 
 

Samlet status 
 

 
 

 
Evalueringen er gennemført af 39 studerende ud af 57 mulige svarende til en svarprocent på 68. 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Der er til dels blevet inddraget elementer af det teoretiske grundlag for modulet i de forelæsninger 

der omhandlede specifikke cases, hvilket gør det nemmere at anvende teorierne 
 Der har været en meget dårlig sammenhæng mellem forelæsningernes indhold. De teoretiske 

perspektiver fra de første forelæsninger er ikke blevet benyttet ordentligt i de empiriske 
forelæsninger. 
 
Istedet har det virket som nogle forskere der gerne ville præsentere deres egene resultater, frem 
for at bruge fagets pointer og teorier 

 Bedre inddragelse af teorierne i de gæsteforelæsninger, hvor de berørte bestemt politikområder. 

 Fokus er helt klart reformprocesser og de teorier der ligger bag, men jeg savnede en sammenhæng 
mellem de mange forelæsnninger. De teorier som NN fint gennemgik i starten af modulet er lidt 
koherænt med de andre forelæsers policy-områder.  
Ingen tvivl om at alle forelæsningerne har været relevante og yderst interessante, men jeg 
manglede lidt den røde tråd 

 Der burde være mere fokus på anvendelse, og ikke blot forklaring af disse. Samt mere struktur 
mellem forelæsningerne ved diverse forelæsere. 

 

Interesse for fagområde 
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Kommentarer: 
 De manglende teoretiske aspekter har gjort min interesse ikke er øget. Jeg vil selv kunne læse om 

de faktiske ændringer som skete, men kurset skulle have givet mig et større indblik i hvorfor de 

skete, men det har været fraværende 

 

 

Kommentarer: 
 Øvelser er ikke altid det rigtige, for at forstå en teori! Specielt når det er et modul som dette 
 Vi har ikke haft nogle øvelser... så læring i forbindelse med øvelser er jo bare ikke eksisterende 

 Vores øvelser blev aflyst 
 1) NN er nødt til at lære, at det er en god idé at smide slides op før forelæsningerne - han mener 

grundlæggende at "folk lære bedst hvis de ikke har deres slides foran sig og lytter til ham". 
Realiteten er at folk bruger slides til at skrive noter ud fra, og uden disse, skal der ikke blot skrives 
noter, men også skrives ned hvad der står på slides. DET GÅR IKKE! 
 
2) Den anvendte litteratur er i og for sig fin nok, men det er nok overvejelsesværdigt hvorvidt man 

skal anskaffe sig en grundbog til dette fag. 
 
3) Praktisk talt ingen øvelse - øvelsestimerne er primært brugt til mere snak. 

 Vi har ikke rigtig haft nogle øvelser. Det vil være fedt med lidt flere større øvelser med inddragelse 
af teorierne. 

 Den anvendte litteratur har været tilfredsstillende, men jeg synes det har været svært at være 

fuldstændig tilstede i de de første forelæsninger, da vi på daværende tidspunkt havde to andre 
moduler i vores tanker. Det bliver et meget presset semester med tre eksamener på meget kort tid 
og det kan have den konsekvens, at den aktive deltagelse og læringen forringes en smule 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg har fået et stort udbytte ift. viden omkring forskellige reformers tilblivelse og konsekvenser. 

Men selve teori-delen er blevet meget underbetonet i forelæsningerne (udover de første 3 og de 
sidste 2) 



 Manglende teoretiske perspektiver mindsker udbyttet!  
 
Mange af forelæsningerne var bare en gennemgang af det faktiske formelle forløb af en reformen 
og ikke det bagvedliggende 

 Det faglige udbytte kunne have været større såfremt man får mere tid til eftertanke. Det bliver som 
sagt meget presset med flere forelæsnigner i forskellige moduler på én dag. 

 Der var en del gentagelser fra de øvrige moduler, hvorfor mængden af ny viden var begrænset 

 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg har ikke læst inden alle forelæsningerne da der har været meget andet læsning til de andre 

moduler, så det har jeg priorireret først, da de eksmanener lå først. Jeg har læst efterfølgende til 
dette modul 

 Grundet semesterets opbygning har det praktisk talt være umuligt at læse grundigt op til modulet. 
Der har været så mange forelæsninger på tværs af de tre kurser at man ikke både kan deltage i 

forelæsningerne og derudover nå at læse op. 
 På de dage i starten af februar/marts, hvor vi har haft forelæsninger i forskellige moduler, har jeg 

prioriteret læsningen til de moduler som jeg først skulle til eksamen i. 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Modulet har været godt, rigtig godt! Mine forventninger var, at vi blot skulle have et modul, hvor vi 

skulle høre om arbejdsmarkedet, og flexicurity på 5 forskellige måder (i stedet var der kun 2 
kurser). Manglede lidt en rød tråd fra NNs første par forelæsninger, da det teori han fremlagde ikke 
rigtig blev brugt, før vi fik NN! NNs forelæsninger var virkelig gode. Men også kurset med NN var et 
dejligt brud på det normale! Hendes forelæsning var skøn, da det var om en anden sektor det hvad 

vi normalt høre om. 
 Jeg synes dette modul har været det bedste i forhold til feltet, underviserne har også været gode, 

det eneste der måske har været mindre godt er øvelser, men det gælder egentlig de fleste øvelser 
vi for på tværs af modulerne.  
Litteratur kan jeg ikke rigtig dømme, da jeg ikke har fået læst alt grundet en pludselig hændelse 
der skete i vores familie. 
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 En grundbog til modulet vil være en fordel 
 Mere fokus på teori og forklaringsmodeller i alle forelæsninger, der ikke direkte omhandler teori. 
 Forelæserne skal inddrage teorien ift. deres empiriske eksempler! 

Eksemplerne var rigtig spændende, men der har manglet en rød tråd tilbage til kursets første 
lektioner. NN (og NNs) forelæsning var de eneste, der virkelig tog fat i teorien og anvendte den på 
deres empiri. 

Sidste forelæsning har været en god opsamling. Eksemplet med EU relativt langtrukket (meget 
viden vi allerede kendte til), men godt med eksempler på anvendelse af teori. 

 Anskaffelse af en grundbog 
 Ønsker en grundbog over teorier, samt mere om teorierne 
 Henviser til tidligere kommentarer i survey'en. 
 I forbindelse med konkrete reformer kunne forelæserne med fordel inddrage teori som blev 

præsenteret i de første forelæsninger. NN var især god til dette. 

 Det har fungeret rigtig godt at det teoretiske grundlag blev gennemgået fra start og derefter 
anvendt på specifikke cases. Derfor har de mange forskellige undervisere også fungeret rigtig godt. 
Det var dog rigtig ærgerligt og synd at NNs forelæsning ikke blev flyttet inde i vores kalender, men 
at flytningen kun blev meddelt på mail. Det betød at mange gik glip af en ellers virkelig god 
forelæsning. 

 Der skal være meget bedre sammenhæng mellem de enkelte forelæsninger! Det har været en rodet 

ustruktureret omgang! 
 En bedre kobling mellem undervisernes undervisning. Den røde tråd var svær at se. Synes flere af 

underviserne bare fremlagde deres PhD, hvor det ikke havde nogen klar relation til læringsmålene. 
 Skemaplanlægning må gerne være bedre. Forelæsningerne har lagt meget spredt.  

 
Flere øvelser. 

 - Gør det teoretiske fundament mere gennemgående i de forskellige cases.  

 

- Skab mere plads mellem de tre moduler der skal eksamineres i. 
 Jeg kan rigtig godt lide, at der benyttes mange eksempler, men en del af redegørelserne for 

tidligere reformer har været meget deskriptive og har ikke formået at fokusere så meget på de 
teoretiske aspekter. Derfor har det mere virket som historieundervinsing, hvilket jeg ville 
foretrække blot at skulle læse om i pensum i stedet for at få en uddybende mundtlig gennemgang. 

 
Meld meget gerne ud, hvis der sker ændringer i skemaet (jf. sidste forelæsning) 

 De empiriske eksempler kunne godt knyttes bedre op på de teoretiske indsigter løbende.  
Der har været for stor fokus på egen forskning uden hensynstagen til de teoretiske greb som er en 
central del af læringsmålene for os som studerende. 

 Forelæsningerne burdes samles noget mere. Personligt synes jeg det er mindre frugtbart, ift. min 
personlig læring, at modulets forelæsninger har været spredt over så lang en periode. Følgende har 

gjort det svært at prioritere modulets læsning over andre overlappende moduler.  
Som jeg erindrer det havde vi flere reformproces-modul forelæsninger end evaluering-moduls 

forelæsninger i februar - til trods for at vi skulle til eksamen i evaluerings-modulet først. Det synes 
jeg ikke giver mening... 

 Koblingen mellem empiri og teori i alle forelæsninger bortset fra NN, NN og NN lektioner har været 
ikke eksisterende. Der har således været tale om rene empiriske gennemgange og 
historiefortællinger. 

 
 

Semestrets FU-møder  
Der er holdt tre FU-møder i løbet af semestret og referater kan findes på moodle.  

 



Projektarbejde og semestret som helhed 

 

Elektronisk evaluering 

Status 

 
 
 
 
Ud af 57 mulige har blot 7 studerende valgt at besvare hele evalueringen svarende til 12%. 
 
 

Projektarbejde - Blev der ved modulets start informeret om målene for 

modulet? 

 

Kommentarer: 
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Hvordan vurderer du: - - gruppedannelsen 

 

Hvordan vurderer du: - - det faglige samarbejde i gruppen 

 

Hvordan vurderer du: - - det sociale samarbejde i gruppen? 

 



Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
 Jeg synes gruppedannelse var utilfredsstillende, idet koordinator ikke havde styr på noget. Der var 

heller ikke andre vejledere til stede, som kunne have kommet med andet input til emner. Vi fik 
heller ikke at vide, hvilke vejledere der var på semesteret, men vi skulle ønske én... Men f.eks. ham 
vi ønskede, var ikke vejleder, hvorfor den del af processen virkede mærkelig efterfølgende 

 Da to i gruppen valgte at splitte gruppen op, med 20 dage til aflevering, gør det at både det sociale 

fik dårlig karakter, og samtidig da disse to personer ikke havde skrevet noget som helst inden, får 
det faglige dårlig karakter. Dog var vejleder Henning yderst god. 
 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
 Det har været et meget kompakt semester med tæt pakket undervisning og eksamination i staten 

af semestret og en kort og intens projektperiode efterfølgende. Alt dette i et semester, hvor tanker 
og energi ligeledes er blevet brugt på praktiksøgning. Derfor er resultatet og det faglige udbytte af 

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

 

Kommentarer: 
 NB! over hele semestret er det nok under 10 timer i snit, men grundet en kompakt første halvdel 

med undervisning og eksamination, så er det, i den tid der er arbejdet med projektet, blevet brugt 
+25 timer ugentligt. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Jeg giver jer et stort jysk fint, så bare bliv ved med at gøre hvad i gør. 

 

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

dette semester? 

 

Kommentarer: 
 Indtænk, at der skal bruges en masse tid og energi på praktik søgning i løbet af semestret.  

eventuelt arranger praktik-dates mellem praktiksteder og kommende praktikanter. Studienævnet 
kan invitere praktikpladser (som er relevante for Pol./Adm) ud og præsenterer sig selv. Dette kan 

både bruges som et middel til an praktikplads men også som information til de studerende om, 
hvilke forskellige steder man kan komme i praktik og hvilke opgaver, man som praktikant kan 
komme til at sidde med. 
Information ifm. praktik fra studienævnets side af kan i bedstefald vurderes til 02, hvis ikke 00. Der 
skal studienævnet virkelig oppe sig til næste år! 

 Med de timer der er brugt på projektet, gør det at jeg giver"over 40". Ville ellers mene er niveauet 
ville have været omkring 30-40, hvis alt var under normale omstændigheder 

 

  



Semestret som helhed – fagligt og socialt miljø 
 

Faglige og sociale miljø 

 

 

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

 Jeg fin styrket generende kompetencer i forhold til de forskellige moduler 
 Organisationsteori 

Selvstændigt projektarbejde 
 Meget det samme som de øvrige semestre på hele studiet: even til at arbejde problemorienteret, 

evnen til at arbejde metodisk og indsamle data, evnen til at designe og gennemføre akademiske 
undersøgelser (projekter). 

 Jeg blev bedre til at arbejde mere selvstændigt. Fik styrket mine kompetencer indenfor kvalitativ 
metode. 

 Organisationsforståelse på micro, meso og macro niveau, gruppearbejde, arbejde under pres, have 

flere bolde i luften samtidig m.m. 
 Evalueringsmodulet blev til projekt, hvilket har været meget givende for mig. 
 Projektskrivning. Føler der efterhånden er ved at blive skabt et rutine niveau, som forhåbentlig, er 

med at at hæve niveauet på projektet. De 3 moduler har været okey, i forhold til 7 semester, hvor 
man savnede lidt sammenhæng 
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Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 

 
 
 

 

Semesterkoordinators kommentarer 
 
Kommentarerne er indhentet fra de fagansvarlige for de enkelte moduler. 

 

Evaluering 
 
Synes det er svært at komme med ret mange kommentarer til evalueringen. Den er rigtig god på de 
fleste spørgsmål, og derudover er det svært at vide, hvor meget vægt man skal tillægge 
enkeltstuderendes kommentarer (eksempelvis vedkommende der er sur over sin eksamen).  

 
Tog også en mundtlig snak med holdet (efter lektionerne og inden eksamen), og der var de super 
tilfredse med forløbet. Eneste der kom op var et ønske om flere øvelser (sikkert fra den samme 
studerende, som anfører det her), men det var der flere andre studerende, som bestemt ikke var enige i 
dette. Så det tror jeg ikke, at vi skal røre ved. Når det gælder eksamen var der rigtignok noget rod med 
en spørgetime, hvor jeg var ude at rejse. Det er selvfølgelig ikke optimalt, når det var mig der havde 

formuleret spørgsmålene. Så den del kan vi da ihvertfald oplagt gøre bedre næste år.  

 
 

Reformprocesser på udvalgte politikområder 
Kurset har historisk været hæmmet af, at der har været forskellige koordinatorer på, skift heraf og en 
manglende teoretisk fundering af forelæsninger. Det var meldinger fra sidste års studenterevaluering. 
Det søgte jeg at råde bod på som gennemgående koordinator at bede alle forelæsere forholde sig til de 

teorier, der præsenteres indledningsvist. Forklaringer og forståelser skulle kunne trækkes tydeligere 
frem, så kursusgange ikke blot blev en deskriptiv præsentation af folks forskningsfelter eller 
forskningsemner. For at sikre, at det blev efterlevet, rundsendte jeg endvidere de indledende tekster til 
alle og præciserede, hvad jeg forventede af ny praksis fra deres side i undervisningsforløbet. 
Desværre er det ikke alle, der efter de studerendes vurdering (og min gennemlæsning af alle slides) har 

efterkommet denne anmodning, og det er en rød tråd i de studerende evalueringer, at der har manglet 
denne røde tråd – med et par klare undtagelser. Det skal der gøres noget ved - med mindre, der skal 

vælges en anden bemanding til kurset eller anden tilrettelægning. Dette kursus lider dernæst under, at 
der p.t. ikke findes en velegnet grundbog, hvorfor der stykkes flere slags litteratur sammen for at dække 
behovene. Kommer der en sådan grundbog, vil den selvsagt med det samme blive brugt. 
Alternativt skal det i reformen af overbygningsuddannelsen diskuteres, om kurset i det hele taget skal 
fortsætte ad de lagte stier fremover. Det stammer fra sidste studiereforms kompromisser, hvorved en vis 
identitetsløshed ikke helt kan afvises – jf. også problemet med at have en grundbog - og der er måske 

grund til at genoverveje emne og tilgange. Jeg kunne hurtigt komme med alternative forslag til 
kvalificeringsforløb. 
Der har heller ikke været gennemført det antal øvelsesomgange, der kan tilfredsstille kravet om at opøve 
de studerendes evner til at begrunde, forstå og forklare reformprocesser. Det må der arbejdes stærkere 
på at sikre – og for så vidt, den udleverede grundlitteratur havde været brugt mere intenst, kunne en del 
mere have været nået. 

Fra vejlederside må det imidlertid også konstateres, at flertallet af de studerende ikke har været godt 

forberedt til undervisningen. Det er en systematisk observation. Manglende læsning af grundlitteratur har 
gjort det ganske besværligt at drøfte problemstillinger i pensumlitteratur og tage tværgående 
diskussioner, og sådanne forsøg på at inddrage de studerende har oftest resulteret i, at de samme 4-5 
personer sagde noget, mens resten tiede. Holdningen var, at man ville have traditionel 
katederundervisning og slides, så man selv ”slap” for det tunge tilegnelsesarbejde. Det har set fra min 



udkikspost bredt sig som holdning og handling blandt mange studerende gennem de senere år, hvad der 
er meget uheldigt. Det er et hårdt arbejde at lære at arbejde videnskabeligt. Det skal de studerende nok 
kraftigere have at vide tidligt. Passiv modtagerkultur må modarbejdes. 

 

Organisation og ledelse 

Generelt tilfredsstillende evaluering, hvor langt de fleste besvarer spørgsmål med ”meget tilfredsstillende’ 
eller ’tilfredsstillende’. Svarprocent på 68 %.  
 
Opmærksomhedspunkter: lidt ujævnt hvordan de enkelte undervisere har grebet øvelser an og der er i 
kommentarer flere ønsker om mere teoretisk vægt i nogle forelæsninger. Andre ønsker mere tid til øvelser. 
Der kunne også sikres lidt bedre overgang / råd tråd mellem de emner som forskellige forelæsere har 
præsenteret (typisk case-baseret, fx sundhedsområdet) samt forbindelse med teori /grundbogen). 
Grundbogen er god (den opdaterede norske version af forandringsledelse af Jacobsen). 
 
Primære forbedringspunkter: a) mere tid til uddybning af teorier i grundbogen b) bedre integration af stof 
med teori på tværs af forelæsere/lektioner, c) måske udskiftning/opdatering af enkelte 
emner/forelæsninger, der har været lidt for ’empiriske’ (som angivet i en kommentar).   

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager koordinators kommentarer til efterretning med følgende tilføjelser/bemærkninger: 
 

Der er et opmærksomhedspunkt ift. offentlig organisation og ledelse. Der er brugt flere forskellige 

undervisere, hvilket udfordrer den røde tråd. Forandringsdimensionen bliver omdrejningspunkt for kurset 
fremadrettet. Det store fokus på sundhedsområdet var utilsigtet, og cases varieres fremadrettet. 
 


