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Kvalitativ og kvantitativ evaluering 
De studerende har evalueret semestret både kvalitativt gennem forretningsudvalgsmøder (FU-møder) og 
kvantitativt via elektroniske spørgeskemaer. De studerende har således modtaget et elektronisk 
evalueringsskema til udfyldelse efter hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 
semesterevaluering ved semestrets afslutning. Der er henover semestret holdt min. to FU-møder med 
deltagelse af studenterrepræsentanter og semesterkoordinator. Resultatet af de kvantitative evalueringer 
fremgår i det følgende efterfulgt af semesterkoordinators kommentarer og studienævnets anbefalinger. 
 
 

Kvantitative evalueringer 
 
M6: Videnskabsfilosofi og politisk filosofi 
 

Status 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 59% svarende til, at 80 studerende ud af 135 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 

Læringsmål og anvendelse 
 
 

 
Kommentarer: 

• Læringsmålene er ret uklare - det er iog for sig ikke fuldt åbentlyst, hvad portfolio rent faktisk skal 
indeholde. Samtidig er kravene ret store ift. 5 etcs point, samt at alle læringsmålene skal kunne 
være på de 18 sider, 9 til hver del. 

• Fagene er alt for meget blandet sammen, og jeg ved ikke, hvad der er læringsmål i hvad. 



• Læringsmålene er uklare, fordi eksamensformen fra start var meget uklar. Det virker ikke til, at 
underviserne helt selv er klar over, hvad læringsmålene er, og det gør det umuligt for os elever at 
vide, hvilke krav vi skal leve op til. 

• Metoder og videnskabsfilosofien har jeg styr på, men kan slet ikke forstå hvad jeg skal bruge 
politisk filosofi til 

• Vi blev overhovedet ikke informeret om læringsmålene, specielt ikke i politisk filosofi. 
• Indtroduktionen til modulet var rodet, og det var svært at forstå, hvad læringsmålene indebar, og 

hvordan de to eksamener forløb, det var der faktisk tvivl om i hele marts måned. 
• Der, hvor den største svaghed har været for dette modul er, at eksamensformen ikke, specielt 

indenfor politisk filosofi, er blevet fastlagt fra start. Dette har skabt forvirring ift., hvad vi skal vise i 
opgaven - er det vores forståelse for filosofferne, som spg. 1-4 indenfor politisk filosofi lægger op 
til? Eller er det at vise, at vi har fået sans for selv at filosofere? (Hvilket jeg ikke synes er noget, 
som egentlig er blevet prioriteret). 

• Der var en meget ringe introduktion til starten af dette modul, og det var der generelt været 
løbende igennem. I starten var det meget svært at skelne de to fag fra hinanden, fordi de er så ens, 
men alligevel så forskellige. Jeg er ikke rustet til at bruge fagets metoder og teorier, da interessen 
for det er blevet fuldstændig suget ud af en. Det, at man hele vejen igennem skulle skrive noget 
ned til eksamen har fjernet fokusset fra at interessere sig for det og lære det, hvor det blot har 
været en pligt at få noteret det hele ned. 

• Synes ikke at det var godt forklaret i forhold til, hvordan vi skulle besvare opgaverne. Man var 
meget forvirret over hvorvidt at de to hører sammen eller de ikke gør. 

• Det har været meget uklart, hvad formålet med dette modul har været. Der er kommet løbende 
beskeder, om hvad der forventes, men det er ikke blevet opsummeret som en helhed 

• Rigtig ringe information omkring, hvordan fagene hænger sammen og hvordan det i praksis skal 
anvendes. Hertil skal det nævnes at underviserne ikke formår, at give en forklaring på hvordan 
modulets eksamener hænger sammen og skal udformes og som stadig stor ubesvaret ved 
modullets afslutning. 

• Synes NN slet ikke gjorde klar med hvad der forventes af faget eller eksamen! 
• Der blev ganske vist informeret om læringsmålene - men hvordan vi skulle besvare vores portfolio 

blev der informeret om i virkelig ringe grad. Jeg brugte selv unødvendigt tid på at skrive noget, for 
så at få at vide senere, at dette ikke var den rigtige måde at gøre det på. Virkelig spild af tid og 
energi. 

• Synes der var meget ringe information og forløb og hvad der var i fokus. Det hele har generelt 
været et forvirrende forløb. 

• Rigtig mange forskellige teorier og metoder. 
Noget af det kan være rodet, men det er jo egentlig op til en selv, at få styr på det.  
 
Jeg synes dog, at selve forelæsningerne har været rigtig gode til at forklare, ISÆR NN!!! NNs bog 
om videnskabsfilosofi er vanvittig godt skrevet til studerende. Den rammesætter temaer og skriver i 
et forståeligt sprog. 

• Der var lidt forvirring omkring læringsmålene for henholdvis politisk og videnskabs-filosofi. Mere 
konkret hvordan man kan skildre imellem dem. 

• Forelæser i politisk filosofi, har ikke formået at gøre teorierne og selve fast håndgribeligt. Dog har 
videnskabsteori delen været meget mere forståelig 

• Eksamensopgaven har været alt for sjusket fremlagt, skabt forvirring og er grundlæggende for 
omfattende til 5 ects point. 

• Jeg synes at kurset var tilrettelagt MEGET dårligt!! 
Det har været stressende, ikke bare for mig men også for mange på studiet pga portfolioerne. 
Problem er måden hvorpå at undervisning er tilrettelagt ( måske skulle man del den op i to 
"moduler") og samle op på et andet tidspunkt. 

• Det var meget forvirende hvad målet var med modulet, fordi de to protefolier ikke havde samme 
fremgangsmåde. Det havde været lettere at gøre sådan, at de havde samme 
fremgangsmåde/model men med forskellig fagligt indhold, f.eks. begge to havde seks spørgsmål, 
der var knyttet til lektioner eller ikke var. Og de begge havde fælles øvelser eller ikke havde. Men 
jeg synes begge forelæser har været rigtig gode til at stå til rådighed iht spørgsmål 

• Uklare læringsmål - i kan overveje at skelne mere klart mellem hvad der kræves i de to forskellige 
dele. 

• Jeg manglede infomation om hvordan opgave skulle strukturers. 
• Jeg føler at sporet har været lærerigt men at den praktiske brug til projektarbejdet er minimal. Jeg 

mener ikke at det er et kritikpunkt af undervisningen men nærmere at den har været mere alment 
dannede. 



• Synes ikke rigtig vi fik retningslinjerne for hvad NN ville have på politisk filosofi, før lektion 5. Der 
havde jeg allerede skrevet en masse, som jeg bare skulle slette og starte forfra.  
NN var rigtig god til at sætte sin krav fra start og det var håndgribeligt at lave. Synes det var en 
rigtig god fremgangsmåde med ét spørgsmål til hver lektion. 

• Synes ikke at vi overhovede blev informeret om læringsmålene for modulet i starten og jeg synes 
stadig det står hen i det uvisse, hvad læringsmålene er og hvordan fagene skal bruges i praksis. 
Samtidig var underviserne ubeskriveligt ringe til at præsentere forskellene på de to fag, samt 
eksamensformerne i fagene. Der opstår endda stadig tvivl ved eksamensformerne ved modullets 
afslutning. 

• Blev informeret om læringsmål - dog er de fuldstændig ukonkrete i forhold til hvad vi reelt skal 
kunne til eksamen. Helt vildt rodet måde at gøre det på. 

• Jeg synes at NN godt kunne have forklaret hvad de indebærer at reflekterer over noget i en opgave. 
• I forhold til videnskabsfilosofi, så ja. Her er det klar tog tydeligt hvordan man kan anvende de 

forskellige elementer til fremtidig brug i ens projektarbejde. Med henblik på politisk filosofi er det 
mindre relevant ift. projektarbejde og mere relevant i forhold til at skabe en grundlæggende 
forståelse af samfundsformer og de menneskesyn, der er heri. 

• Meget overfladiske gennemgang af filosoffer. Der er alt for mange at holde styr på 
• I forhold til videnskabsfilosofi, har jeg fået en god forståelse for faget og føler mig egnet til at 

benytte mig af det i projektarbejdet. Ved videnskabsfilosofi, var der en god introduktion til de 
løbende øvelser og selve portfolien. Dette var ikke tilfældet ved politisk filosofi. På trods af at både 
jeg og andre spurgte ind til både øvelserne og portfolien, i forhold til hvordan de skulle løses, blev 
der ikke svaret ordenligt på det. Hvilket skabte stor forvirring. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Det er et nødvendigt fag, men det er i og for sig ikke så spændende - eksamensformen på de maks 

9 sider til hver gør også, at man må begrænse sig meget. Dermed bliver det hele meget 
overfladisk, hvor det egentlig kunne være spændene, hvis man fik lov til at udfolde sig mere. 

• Det føles slet ikke som om Modulet hang sammen. 
 
Det føles som 2 seperate moduler, med 2 forskellige læringsmål, opgaver og eksaminer. 
 
NN var super god til at gøre politisk filosofi spændende og relevant - mens videnskabsteorien til 
tider godt kunne blive en smule "flyvsk". 
 
Jeg har nu Stor interesse for den politiske filosofi og mindre stor interesse for videnskabsfilosofien. 

• Specielt NNs forelæsninger har været interessante og gode. Der har været et godt spil mellem de 
forskellige filosoffer og han har været god til at opsætte modsætninger mellem dem og opstille 
potentielle situationer, hvor man kan se hvorledes de adskiller sig. 

• Fordi modulet har været planlagt som det har, men to forskellige fag inden for det og øvelser og 
individuelle opgaver på kryds og tværs, synes jeg på ingen måde at dette modul har været 
spændende eller givende.  
Bogen at Peri Roberts har dog været rigtig god, og spændende at læse i, interessen er blot ødelagt 
når vi så møder op til forelæsning og NN forelæser i hans fortolkninger af emnet og tilmed uden 
referencer. 

• Desværre, for mig, synes jeg, at eksamensformen har "ødelagt" det, som reelt kunne have været 
spændende indenfor selve faget. Indenfor politisk filosofi har mit fokus udelukkende være at søge 



samfunds-, menneskesyn, retfærdiggørelsesformer samt retfærdighedsforståelser for de enkelte i 
stedet for at fokusere på deres egentlige tanker, som jo er det, der gør faget spændende... 

• Meget skuffet over politisk filosofi. Jeg havde troet, at man skulle filosofere over, hvorfor ting skete 
i samfundet. Jeg troede der ville blive en del mere diskuterende, da det trods alt er filosofi, men 
dette har været meget begrænset. Skuffet, skuffet og atter skuffet. 

• Vi havde jo arbejdet lidt med med videnskabs filosofi på første semester, så havde lidt en ide om, 
hvad det gik ud på. Politisk filosofi tænkte jeg var virkelig kedeligt inden, men endte med at blive 
virkelig spændende, synes NN var god til at formidle det og sætte det i perspektiv til idag. 

• To ud af de tre bøger vi har haft, har været rigtig gode, men Fuglsang, L., P.B. Olsen & Klaus 
Rasborg (red.)(2013): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. 3. udgave. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur er en  utrolig ringe bog. Der står helt vildt meget udenoms-snak, og det er 
sjælendt den kommer med nogle skarpe pointer. I stedet synes jeg kun NNs bog skal bruge, også 
må der blive støttet op med videnskabeligeartikler på de områder NN ikke kommer ind på 

• Udbyttet og varigheden af modulet dræber lysten for læreringen og interessen. 
• Havde set frem til politisk filosofi, men måden vi skulle arbejde med portfolio på var skuffende for 

mig. Videnskabsfilosofi var okay. 
• Kunne godt, komme med flere konkrete tilgange, og mindre egen mening og fortolkning fra 

lærerne. 
• Større interesse i dag, da jeg er blevet klogere og forstår det bagvedliggende i forhold til, hvordan 

man ser verdenen og hvordan man forstår og erkender. 
• Igen vil jeg her pointere politisk filosofi forelæser er grund for at interessen for faget er formindsket 
• imellem nogen og stor 
• Faget har givet mere forståelse for, hvorfor vi egentlig skal lære dette, men det er stadig meget 

tungt. TIdligere blev det dog set som fuldstændigt overflødigt, men det gør det ikke længere. 
• Måden hvorpå at der blev undervist på i Politisk Filosofi, gav ikke så meget mening for mig, da det 

ikke er alle filosoffer man kan få til at passe under Samfundssyn, menneskesyn mm. Det føles 
påtvunget. I stedet for ville det være en god idé. at man blot skulle redegøre for dem enkeltvis i 
stedet for og så derefter sammenligne dem. 

• Videnskabsfilosofi og politisk filosofi er rigtig spændende og jeg ser det også meget relevant. 
dog kører man rigtig død i politik filosofi, fordi jeg følte ikke jeg kunne begynde ordenligt på den, 
før jeg havde haft alle forelæsningerne (hvilket vi havde den sidste 1 uge før den skal afleveres) - 
synes den portfolio var lidt dårligt bygget op, og endte i en masse stress og forvirring. 

• Modulet har optaget for meget tid i forhold til udbyttet af det. Dertil har interessen i takt med, at 
modulet skred frem faldet. Dette skyldes især (tror jeg) den meget upræcise eksamensform, som 
underviserne ikke har været i stand til at give en klar beskrivelse af. 

• Det er et utrolig tungt modul særligt mhp læsemængden og arbejdsbyrden. Det dulmer virkelig 
interessen  for modulet at man konstant skal være i læringsmode, da man hele tiden er bevidst om 
eksamen, der skal skrives sideløbende. 

• Jeg fandt videnskabsfilosofi interessant gennem hele forløbet. I forhold til politisk filosofi, forsvandt 
denne interesse. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 



Kommentarer: 
• Øvelser i Videnskabsfilosofi gav fin mening - det kan diskuteres om formen omkring at man skulle 

ind og ud af lokalet hele tiden var god - det brugte man enormt meget tid på. 
Øvelser i politisk filosofi var overflødige - man fik ofte et halvfærdigt produkt man skulle rette, og 
den feedback man fik var meget ligegyldig. Det virkede som om at folk i højere grad afleverede, 
fordi de havde brug for at se hvad alle andre havde skrevet.  
 
Litteraturen var fin - politisk filosofi bogen var hård i  starten, men man blev vant til sproget og 
niveauet i den. 
 
Fuglsang bogen var unødvendig. Hold jeg udelukkende til NN, og opgiv tekster som er mere nære til 
stoffet - at læse  kapitler i Fuglang var spild af tid, og gav aldrig nogen mening. 

• Det pædagoiske indhold i videnskabsfilosofi delen var meget tilfredsstillende, men i politiskfilosofi 
var det pædagoiske indhold meget utilfredstillende. Dette er i sær på grund af eksamens 
spørgsmålene, da de virkede mere som en stedprøve hvor man skulle kende hele pensum for at 
kunne besvare og ikke kunne (som man skal i en portfolio eksamen) skrive den løbende med 
forelæsningerne. Selvfølgeligt kunne man tage noter til forelæsningen, men dette mener jeg ikke er 
måden at lave en portfolio eksamen på. 

• Hvor er det skønt at den anvendte litteratur begrænsede sig til nogen få grundbøger, der blev brugt 
meget. Det er at foretrække fremfor eksempelvis PDF'er 

• Tankerne med øvelserne er gode, og vil kunne være lærrige, men de fyldte for meget og optog for 
meget tid fra bla. portfolio. 

• Øvelserne fungerede slet ikke i videnskabsfilosofi. Det var dårlig planlagt. NN ville have, at for hvert 
spørgsmål skulle man gå ud for at snakke med sin gruppe, og så ind igen. Der gik for lang tid at gå 
frem og tilbage, og vi fik derfor ikke lang tid til at uddybe, og sætte os ind i selve spørgsmålet.  
 
Øvelserne i forbindelse med politisk filosofi skabte mere stres. Ingen vidste hvordan det forløb, og 
hvis man sprugte forelæseren, kunne han ikke rigtig komme med et svar. Kommunikationen 
mellem forelæseren og de studerende var ikke tilgængelig under dette modul. Det hele har været 
forvirrende og skabt mere stres. 

• Ifb. med portefolio opgaven i politisk filosofi, fik vi først en vejledning i hvordan denne skulle stilles 
op, hvor der omkring d. 20/3 kom en ny vejledning fra NN om, hvordan han gerne vil have opgaven 
stillet op. Til stor fustration for alle studerende.  
Generelt virker modulerne ukoordinerede, og der har gennem hele modulet hersket forvirring 
omkring måden hvorpå der skulle arbejdes med de to portofolier, og nogle af øvelserne ifb. med 
NNs forelæsninger har virket som tidspild med alt den ind og ud af lokalerne og den 
uhensigtsmæssige brug af mentimeter.  
Jeg har på baggrund af fustrationen over forelæsningerne og deres usammenhængene opsætning  
ikke deltaget særlig aktivt. 

• Specielt litteraturen indenfor politisk filosofi er rigtig god og spændende - dog er det spændende 
blevet suget ud i forbindelse med eksamensopgaven...  
 
Indenfor videnskabsfilosofi har øvelserne ikke virket i den forstand, at det ikke har givet noget 
lærigt at arbejde i grupper i 2-3 gange 20 minutter, da vi indenfor denne korte tid blot kommer i 
gang, for at igen at blive "forstyrret" af en opsamling. Hvis intentionen har været, at vi skal blive 
færdige med øvelser i gruppen indenfor dette tidsrum, kan jeg slå fast, at det ikke har været muligt 
- i min gruppe har vi benyttet meget yderligere tid udenfor selve øvelsestiden. 

• Det er svært at evaluerer et kursus der er delt så vidt forskelligt op. I det hele taget synes jeg at 
videnskabsfilosofi delen har været meget tilfredsstillende, men at politisk filosofi delen ikke har 
være tilfredsstillende 

• Der har ikke været ret meget information på dette modul 
• Det ville være dejligt med feedback fra underviserne på øvelserne, men ellers ingen klager. 
• Virkelig dårligt tilrettelagt og forklaret - skulle lave det om gentagne gange, fordi det ikke blev 

forklaret ordenligt. I politisk filosofi var det nærmest som at skrive et referat af bogen på 9 sider af 
hele bogen - der skulle så bare også lige være plads til opgave 5, hvilket gav endnu mindre plads til 
at forklare de forskellige teoretikers tanker. Har brugt meget mere tid på det end nødvendigt, 
hvilket både skyldtes opgaveformen og den ringe forklaring på, hvordan vi skulle gribe portfolio an. 

• Det har ikke været tydeligt med hele forløbet og der har været utrolig meget arbejde i det og ekstra 
arbejde. grundet uvidenhed 

• Fine oplæg, dog kunne der godt være præciseret mere i politisk filosofi 
• øvelserne har været meget givende 



• Øvelserne i filosofidelen var overflødige, fordi man ofte fik et ikke færdigt arbejde. Mange 
afleverede i den del blot for at se, hvad andre havde skrevet. 

• Det er grundlæggende svært at evaluere to moduler på én gang. Øvelser i politisk afdelen giver ikke 
megen mening og kravene til portfolio er flyvske. 

• VF: Øvelserne har slet ikke fungeret. Det er super forstyrrende, at man skal ind og ud af lokalet 
hele tiden. Dertil har der bare ikke været tid nok til at få snakket de komplekse spørgsmål igennem 
i gruppen og lavet en besvarelse, inden der skulle samles op med forelæserne. Synes også det er 
meget med fire meget komplekse spørgsmål, når den samlede besvarelse kun må fylde en side. Og 
inde til forelæsningen står NN og siger man skal skrive det mere uddybende, jeg kan ikke helt se, 
hvordan det skal være muligt når det må fylde så lidt.  
 
PF: Synes heller ikke øvelserne har fungeret her. Til introduktionen får vi nærmest igen information 
om, hvordan øvelserne skal fungere, og så ender det med at man har en dag til at aflevere fem 
sider. Dertil giver det heller ikke nogen mening, at man skal aflevere 4-5 sider til hver øvelse, men 
samlet set må vi kun aflevere 9 sider, det vil altså sige, at man ender med at skulle slette 
nærmeste halvdelen af ens opgave. 

• Det er ikke for at være negativ, men da jeg er sidefagsstuderende fra Anvendt filosofi, er jeg vant 
til en anden standard 

• Det er følt meget udefineret hvad man må og hvad man ikke må. Det var fx først i en af de sidste 
lektioner af politisk filosofi, at vi fik at vide, at vi GERNE må referere til NNs slides fra hans 
PowerPoint i undervisningen. På dette tidspunkt var mange langt henne i processen. Så gerne 
melde klart ud fra start (JA/NEJ svar), så man ikke skal sidde og gætte sig til, hvad forelæserne 
mener.  
 
Selve undervisningen har været god og spændende. 

• Grundbogen i filosofi var meget tung og lidt hård at læse 
 
Der var utroligt mange sider til nogle af modulerne, så det blev lidt presset nogle dage, at man 
både skal lave på portfolio eksamen OG læse 80 sider til dagen efter + man også påbegyndte 
projekt. - så måske bare lidt mindre litteratur til nogle af forelæsningerne 

• NN var ikke til nogen hjælp, virkede nervøs, snakkede for hurtigt.  
Der er aaalt for mange slides især i NNs moduler (han gennemgår ikke dem alle sammen, det bliver 
for svært at nå det hele for ham).  
Bogen til politisk filosofi er virkelig ringe, og hvorfor er den på engelsk, det er en dansksproget 
linje? 

• Jeg synes øvelserne i NNs lektion var ubrugelig. Når man skal rette de andres opgaver, samtidig 
med man slet ikke ved om det vedkommende har skrevet er rigtigt, gør det bare endnu svære at 
bedømme den. I forbindelse med sådan en øvelse, skulle det være folk som har styr på hvad der er 
rigtigt og forkert, som burde have givet feedback, og ikke elever som os. 

• Dette spørgsmål at svært at besvare, da der er tale om to forskellige lektionstyper og forelæsere. 
Det har været svært at få en afklaring på, hvad der forventes af de studerende ang. eksamen og 
hvordan denne ville foreløbe.  Medvidere har det været dybt utilfredsstillende at være den, der skal 
skulle rette andres opgaver, når man selv (måske) ikke ved, hvad man skal lede efter og om ens 
rettelser er fyldstgørende. 

• Det er svært at svare på, da det er meget forskelligt i forhold til politisk filosofi og 
videnskabsfilosofi.  
 
Ved videnskabsfilosofi var litteraturen rigtig god, dette galt begge bøger der var som kursus 
litteratur. NN NNs undervisning var rigtig god, han skabte en god forståelse for faget og var god til 
at svare på spørgsmål i forhold til portfolien. NNs øvelser fungere rigtig godt og gav en god mening 
i forhold til at de skulle inddrages i portfolien og laves med studiegruppen.  
 
Ved politisk filosofi fandt jeg litteraturen svær at forstå og holde op mod forelæsningerne. NN NNs 
undervisning var svær at følge med i og allerede fra starten var det svært at forstå i forhold til 
portfolien. Jeg synes personligt at øvelserne var væsnetligt dårligere end dem på videnskabsfilosofi. 
Generelt har politisk filosofi været et svært forløb og dermed også været en dårlig oplevelse. 



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

 

Kommentarer: 
• Ingen ved hvad kravene til eksamen er - og dermed kan man diskutere, om man så ved hvad 

udyttet bliver... 
• Meget stort i videnskabsfilosofi, men lille i politisk filosofi. Dette er i sær fordi NN ofte, i følge mig, 

gjorde det vi læste endnu mere abstrakt og svært at forstå. Følte tit at det jeg læste der hjemme 
var det jeg fik mest ud af. 

• Mit udbytte har været meget stort, men det har også været et meget omfattende modul (som 
faktisk føles som 2 seperate moduler). 
 
Undrer mig over at det kun er 5 ECTS 

• Jeg føler ikke, at kurset har haft fokus på læring, da det med eksamensformen portofolier gør, at 
der kun er fokus på at "lære" det, der skal svares på i disse. 

• Overraskende nok er mit udbytte stort, men jeg vil dog mene, at dette skyldes, at jeg selv har læst 
hele pensum samt skrevet notater undervejs. 

• Min udbytte af kurset har været stort, men det er ikke grundet forelæsernes evner og planlægning 
af moduler. Det er kun fordi, jeg selv har læst alt til hver lektion. 

• Specielt øvelserne hos NN gav et godt udbytte af kurset. Jeg synes dog, at kurset skal deles op i to 
moduler, da man arbejder på to forskellige måder med det. 

• Synes det har været en klar svaghed for modulet, at både videnskabsfilosofi og politiskfilosofi har 
kørt samtidigt. Det har været svært at se dem i sammenhæng af hinanden, og det har bare bragt 
mere forvirring med sig. 

• Jeg har fået et udbytte af kurset, men har svært ved at vurdere dets størrelse, før det skal 
anvendes i andre kontekster. 

• Okay udbytte, idet jeg har brugt mange timer på arbejdet. Til gengæld var det en så frustrerende 
proces, at det ikke føles som arbejdet værd. 

• Forholdsvis stort udbytte af kurset, men der er rigtig meget man skal have styr på. 
• Har stærk forstået videnskabsteori knap så meget politisk 
• men er ikke sikker på det er rigtigt i det det er meget svært 
• Jeg har forstået modul i hovedtræk 
• Igen, mit hovedfag er anvendt filosofi 
• Jeg havde for meget fokus på opgaverne, fremfor at læse pensum. Opgaven giver ikke viden, den 

afspejler viden, så derfor er det et lille udbytte. 
• Selve undervisningen er fin. Dog er det svært at sige at man har meget fagligt udbytte, når selve 

det vi skal kunne til eksamen er så ukonkret. 
• Den har været stor i forbindelse med videnskabsfilosofi og lille ved politisk filosofi. 
• Politisk filosofi var meget rodet og uklart, forklaret. 



 

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

 

Kommentarer: 
• Aldrig læst i Fuglsang, men brugt tid på NNs. 
• Det var en fordel, at der blot blevet taget udgangspunkt i 2/3 bøger. Det gav et bedre overblik og 

sammenhæng, en en lang række tilfældige pdf'er, som egentlig blot sagde det samme med få 
afvigelser. 

• Holdt efterhånden op med at læse det hele til NNs da jeg ikke fik mere ud af forelæsningerne, og 
ligeledes tager det lanbg tid at læse alt til politisk filosofi, hvilket jeg ikke føler der har været tid til, 
når der samtidig har skullet arbejdes med portofolier 

• Nogle dage har der været en del til kurset. Jeg har altid fået fortalt, at hvis man havde meget at 
læse, så havde man færre forelæsninger og omvendt. Men dette er åbenbart ikke tilfældet. Når 
man har 1-2 forelæsninger hver dag og samtidig skal læse 100 sider til næste dag OG skrive til ved 
hver eksamen, så er det slet ikke proportioneret rigtigt. En dag havde NN givet 140 sider for, 
hvilket var fuldstændigt sindssygt. Det gør det svært for de studerende, der rigtig gerne vil læse alt 
litteraturen og samtidig ikke være 'bagud' med eksaminer at opfylde dette. 

• Fuglsang, L., P.B. Olsen & Klaus Rasborg (red.)(2013): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. 
3. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur er en sindsygt ringe bog 

• Dødsfald i familien gjorde, at jeg ikke læste 30-40% af pensum. Havde ikke overskud til lektier i 
denne periode. 

• VF: NNs bog er rigtig god og den er nem at forholde sig til. Den røde bog er lidt svære, og går 
meget mere ned i detaljerne. Derfor synes jeg overordnet set, at NNs bog har været bedst og det er 
helt klart den jeg har støttet mig mest til. 

• Jeg læste det hele i politisk filosofi, og mindre i videnskabsfilosofi. 
• Når man alligevel skulle hjem og sidde flere timer og læse, (Især politiske filosofi), så orkede man 

jo slet ikke læse dagen inden, når man også skal forbedre til projektet og lektion 7. Synes generelt 
det for meget hvis man både skal læse dagen inden modulet, også på dagen for at kunne besvare 
på opgaven. 

• Jeg har læst alt litteraturen til videnskabsfilosofi, i forhold til politisk filosofi har det været svære at 
få det hele læst, men jeg har læst langt det meste. (Dog uden at få en god forståelse for det, da jeg 
har fundet det svært) 

 

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

 

Kommentarer: 
• Hvad menes der med den kursusgang?? 
• Ofte tættere på 4 timer end 2, hvilket er fair nok. 



• Det her har klart været det mest tidskrævende modul til dato. 
Særligt eksamensformen har været særdeles tidskrævende 

• Havde jeg læst alt, havde det været 4 timer ish. 
• Synes det har været utroligt at dette modul kun giver 5 ECTS point, med de to portfolioeksamener, 

og alt det litteratur der skal læses. 
• Det er ikke tiden før kurset, men tiden efter der er central, hvor jeg flere gange har brugt over 8 

timer. 
• Mangeeee læse lektier, og nogle af dem tager rigtig lang tid at læse. F.eks. ahvde vi 5!!!! kapitler til 

en forelæsning, det var ca. 180 sider. Det er altså for meget til en forelæsning. Man kan hverken 
tage noter eller læse det hele, OG huske alt. 

• Tættere på 4 end 2. 
• PF: Jeg vurderer bogen i PF til at være meget rodet, der er nærmest igen underoverskrifter, det 

hele kommer ud i en køren. Dermed tager det rigtig lang tid at komme igennem de sider, der skal 
læses 

• Jeg brugte mere tid på politisk filosofi, end videnskabsfilosofi. 
• Til de sidste tre spørgsmål skal det nævnes, at ved starten af modulet var lå forberedelse mellem 

ca. 2-6 timer, men som modulet er skredet frem er motivation, interessen og forberedelsen dalet. 
Dette kan (tror jeg) skyldes, at modulet strækker sig over for lang tid, eksamensformen og 
undervisernes pædagogiskeniveau til at formidle læringsmålene 

• Følte det var unødvendigt at læse til modulet, når man alligevel skulle hjem og læse det igen, for at 
kunne besvare på spørgsmålet. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Jeg vil helt kalrt anbefale jer at splitte modulet op i to næste gang, da det skaber alt for meget 

unødvendig forvirring. 
• Efter min mening skal dette kursus revurderes. Modulet er 2-delt i hhv videnskab og filosofi... det 

fungerer ikke at lave en todelt eksamen, så skal laves løbende. Og hvorfor skal der sidetal på når i 
skal have referencer? det er der ikke engang på jeres egne slides? Ikke ordenlige retningslinjer 
omkring eksamen. helt ny eksamensform og I vil ikke give ordenlige svar på de spørgsmål der 
stilles... 

• Ændre eksamensformen, og gør formen mellem videnskabsfilosofi og politisk filosofi ens. Det giver 
ingen mening, at i vil lave to forskellige modeller. Mest og alt mere kordinering af, hvad i reelt set 
vil have i eksamensopgaven, således ingen elever er i tvivl om kravene.  
 
NN var svær at forstå på 1. semester, man har har virkelig forbedret sig, og er blevet bedre til at 
indgå i dialog med eleverne - men han er stadig, sammen med NN, for uklar med hvad han kræver 
i eksamen. 

• Ændrer politisk filosofis eksamens spørgsmål, så de passer til eksamens formen. Videnskabsfilosofi 
spørgsmålene kunne være et godt eksempel på hvordan dette kunne gøres. 

• Hele modulet har været præget af forvirring fra starten af. Særligt eksamensformen vil jeg kritisere. 
Vi har ikke fået klare retningslinjer for hvad der skal indgå i Portfoliet, og forelæserne har ikke 
kunne give klare svar. Personligt har jeg ikke noget imod Portfolie-formen, men i dette tilfælde har 
vi ikke fået tilstrækkelig information/vejledning hvilket har gjort modulet meget stresende og 
forvirrende. 
 
Selve modulet føles som 2 seperate moduler, og arbejdsbyrden har slet ikke stemt overens med de 
5ECTS point det berettiger. 
 
Men stor ros til NN - han forstod virkelig at gøre filosofi relevant og spændende. Men selve eksamen 
syntes jeg ikke vi er blevet vejledt tilstrækkeligt om 

• Portfolio, er alt for tidskrævende og optager alt for meget plads fra andre ting i semestret. I forhold 
til at det kun er 5 ects, så er portfolio en alt for tidskrævende eksamenform. Jeg ser andre 
alternativer til eksamen, som værende mere passende. Portfolio har stresset og fyldt alt alt alt for 
meget. 

• Jeg må ærligt indrømme, at det her modul har været forvirrende. Der skal fra starten af gøres klart 
hvad der forventes, og hvordan eksamen kommer til at fungere. Ingen af forelæserene har fra 
starten af gjort noget klart for os, og det var først i lektion 10 i politisk filosofi, at vi finder ud af, 
hvad eksamen overhovedet omhandler. I forhold til at det var vores næstsidste forelæsning i 
politisk filosofi, er dette bare ikke i orden.  
 
Jeg synes, I skal lave et mange ændringer af moduelt, hvis modulet skal have succes næste år.  



 
En sidste ide er: Det ville være en bedre ide, hvis man kørte videnskabsfilosofi/politisk filosofi først, 
og så den anden efter. Det skaber forvirrende og stres, og nu hvor vi også har modul 7 samt 
midtvejsseminar, så er det hele meget stressende. 

• Specielt NNs forelæsninger har været interessante og gode. Der har været et godt spil mellem de 
forskellige filosoffer og han har været god til at opsætte modsætninger mellem dem og opstille 
potentielle situationer, hvor man kan se hvorledes de adskiller sig. 
 
Modulet var usammenhængende, da det rent faktisk føltes som to separate moduler. 
Eksamensformen blev ikke gjort klart fra starten af og selve portfolio-typen er dybt 
uhensigtsmæssigt og ikke noget der forhåbentlig kommer igen. Det blev ikke gjort klart var 
modulets formål var og ydermere virker det utroligt, at modulet kun er på 5 ECTS, når der er to 
eksaminer. 

• Lav kurset som 2 moduler, eller et modul der er todelt, hvor der i den første halvdel KUN arbejdes 
med politisk filosofi, og derefter i næste halvdel KUN arbejdes med videnskabsfilosofi.  
 
Derefter skal der fra starten af kurset gøres helt klart, hvad kurset handler om, hvad kravene er til 
eksamensopgaverne og hvordan NN og NN ønsker det. Vi har hørt så meget modsatrettet! 
 
Hverken NN eller NN har lavet referencer i deres slides, hvilket virker uprofessionelt og gør det 
svært for os studerende at anvende det der står i slides. 
 
 
Når NN forelæser skal han være bedre til at skelne mellem hvem han snakker om, istedet for at 
referere til "han synes" "han mener", burde han bruge navnene, da det skaber stor forvirring.  
 
Synes det er ærgeligt at semesterkoordinateren var så deffensiv til FU-mødet, og nægtede at 
diskutere modul 6, selvom der herskede så stor forviring. Der var ikke meget lydhørhed. 

• Af forbedringer vil jeg mene, at der især i fremtiden skal være fokus på fra start at få fastgjort 
formen for de portfolioer, der skal laves. Dette har, og er stadig, uklart.  
 
Også øvelserne skal der gøres noget ved, da de, som tidligere berettet, ikke har givet det udbytte, 
som jeg tror har været intentionen. Også indenfor politisk filosofi blev det verbalt fortalt, at øvelse 3 
skal foregå således, at vi studerende skulle sende et udkast af vores portfolio, dog står der under 
selve øvelsen, at der udelukkende må tilsendes fem sider, som er baseret på de sidste 
forelæsninger heri. Dette skaber endnu forvirring, hvilket ikke gør denne eksamensform forståelig 
for os studerende. 

• Kurset skal fuldstændig omorganiseres. I stedet for at køre kurserne sidelæns ville det give meget 
mere mening, hvis man tog og fuldførte det ene først, for derefter det andet. Dette vil også være 
med til at mindske det stress, vi som studerende bliver udsat for, når vi skal tage stilling til to 
eksaminer samtidig i stedet for blot at fokusere på en af gangen. Derudover skal linjerne for 
eksaminerne tegnes klart op fra start, da der har været kæmpe forvirring om dette. Dette vil også 
blive løst, hvis de to fag blev kørt efter hinanden fremfor sidelæns. Alt i alt så har dette modul slet 
ikke fungeret, og desværre går det udover os som studerende. Det er en kæmpe ommer. 

• NNs del af kurset var rigtig fint.  
 
 
NNs del af kurset var rigtig rigtig dårligt tilrettelagt. NN var diffus ift. eksamen. Han slides var 
utrolig uforvirrende, det blev en smule bedre til de sidste forelæsning. 
NNs eksamens portfolio var SÅ ENORMT DÅRLIG. Der var alt for meget arbejde med den ift. det kun 
var 5 ect. Det var generelt set ikke en portfolio opgave fordi den ikke var specielt løbende. Det var 
de samme 4 (5)opgaver og man kunne nærmest ikke skrive dem løbende fordi de skulle 
sammenlignes løbende.  
NN har været for vag ift. hvad han forventede af opgaverne.  
NN har ændet på formen flere gange, så man blev nødt til at ændre meget på det. 
For få sider og for mange filosoffer. 
NNs portfolio var rigtig fin fordi at det var en rigtig portfolio med løbende opgaver. 
 
Det er sgu en ommer NN og det ved jeg MANGE mener her på studiet. Ingen synes at den er 
optimal. 



• Politisk filosofi har været meget rodet, og det er gået meget stærkt med alle de filosoffer vi skal 
have kendskab til. Jeg synes ikke øvelserne har givet mening i forhold til at få noget ud af dem. 
Selve portfolio formen synes jeg ikke giver mening i forhold til politisk filosofi og den måde det har 
været forventet vi skulle skrive.  
 
Dermed sagt så har videnskabsfilosofi fungeret som det skulle, det har givet mening i forhold til 
portfolioen og øvelser har været gode. 

• Jeg synes at det skal laves om, så det består af to moduler. Jeg synes det har været forvirrende, at 
vi skal lave to forskellige opgaver. Men synes det er at udbyttet har været godt. Men måske dele 
det op sådan, at man først har politisk filosofi og så videnskabs filosofi, det havde i hvert fald givet 
et bedre billede af opgaven og man vil have kunne gået mere i dybden med den enkelte opgave. 

• Lav modullet om til 2 moduller. Start med at skære det ud i pap, hvad der forventes af 
portfolioerne,  istedet for at gøre det løbende. Det giver et bedre udgangspunkt, og mindsker det 
arbejde der skal til fra de studerendes side.  
 
Igen vil jeg nævne at jeg synes det er vildt at modulet kun fylder 5 ects points.  
 
Er godt klar over der har været problemer med økonomien, men synes stadig der er plads til 
forbedringer. 
 
 
Til sidst vil jeg også give noget ros til NN. Han har været rigtig god til at gøre pensum interessant, 
og gjort de politiske filosoffers tanker mere håndgribeligt. Dog synes jeg han skal ligge flere kræfter 
i at forklare hvad eksamenen går ud på fra start af, i stedet for at gøre det 10 forelæsninger inde i 
kurset. 
 
Hvis der er penge til det, så gør det til en mundtlig eksamen! 

• Jeg synes ikke portofolieeksamen har været optimal i forhold til politisk filosofi, hvor hvad der 
forventes til eksamen ikke har været ordentlig klargjort, dette resultere i at vi har brugt alt for 
meget tid på kurset. Derfor vil jeg foreslå en anden eksamens form eller at portofolien bliver 
struktureret anderledes, hvor der måske kun er et enkelt spørgsmål der skal besvares til hver 
forelæsning. Derudover synes jeg nogle gange det virkede til vi kun skulle have om filosofferne, 
fordi de stod i bogen, der vil jeg mene det kunne være en fordel at udvælge hvilke sider vi skulle 
læse og filosoffer der skulle introduceres mere kritisk. Ydermere har hele forløbet med 
portofolieeksamen for mig fået forelæsningerne til kun at handle om hvad vi skal skrive i opgaven, 
det er lettere at miste koncentrationen så snart det ikke handler om f.eks. samfundssyn, i 
forlængelse af dette fokusere man også mere sin læsning efter at svare på spørgsmålene. 

• . 
• Bedre vejledning i forhold til arbejdet med portefølje, især i forhold til politisk filosofi, som 

overhovedet ikke fungere. Alt for mange filosoffer på alt for lidt sider, giver ingen mening at skulle 
redegøre 15 filosoffers menneskesyn, samfundssyn, retfærdighedsforståelse og 
retfærdighedsgørelse samt lave opgave 5 på 9 sider.. 

• Jeg synes, at det er en smule ærgerligt at fagene er lagt sammen. Synes det giver en grad af 
forvirring, frem for dengang hvor Politisk Filosofi fx var en fag for sig selv.  
 
Desuden bryder jeg mig personligt ikke om eksamensformen. Jeg er større tilhænger af en 24/48-
timers eksamen. 

• Det har været meget forvirrende med portfolio eksamen, med et kursus der er blevet tildelt 5 ECTS 
point, så er der brugt mange timer yderligere.  
Selve eksamensformen er kun blevet præsenteret i ringe grad, på samme tid har det være 
uoverskueligt med en to delt eksamen.  
fremover ville dette kursus være bedre med en 48 timers skriftlig eksamen, hvor man både kan 
anvende noget videnskabsfilosofisk og politisk filosofisk. 

• Selve evalueringsskemaet er problematisk, da der bliver stillet et spørgsmål til to spor - som har 
haft meget lidt "crossover". 

• Jeg tænker det skal formuleres mere klart hvad forventningerne er i forhold til eksamen, det har 
været lidt svært at finde ud af hvorledes eksamen skal skrives og hvad den skal indeholde... 

• Det skulle være to separate moduler 
• NN er helt fint! 

NN har opbygget det hele så forkert. Han har lagt en alt for stor eksamensopgave ud, som fylder alt 
for meget, i forhold til fagets størrelse. Man skulle bruge flere timer på at kunne lave den, hvor i 



NNs time, var det lige til og gjort klar fra starten af hvad man skulle gøre. Og 18 sider for et 5 Estc 
fag? det for meget! NN skal simpelhen ændre det og gøre det bedre. Feedback fra andre elever, er 
dårligt, ingen ved om det hinanden har skrevet er godt. Det er en ommer! 

• Jeg forstår udmærket ønsket om at reflektere over hver lektion i processen, hvilket portfoliet skal 
være en refleksion af. Synes i nogen grad det kunne lade sig gøre med delen i videnskabsfilosofi. 
Samtidig var det også i dette tilfælde en fordel, at grupperne lavede de tre øvelsesopgaver 
sammen. Politisk filosofi delen var dog virkelig dårligt tilrettelagt og man brugte ALT for lang tid på 
portfolio. Dette skal særligt ses ift. at HELE modulet gælder 5 ects og er bestået/ikke bestået. 
Desuden gik forberedelsen til portfolio og arbejdet med det stærkt udover min og mine 
medstuderendes forberedelse til modulet om statistik/kvantitativ metode, der jo i forvejen er et 
svært modul og eksamen gælder 10 ects. Dette går så igen udover projekt. Ville klart ikke anbefale 
portfolio eksamensformen og specielt ikke på andet semester, hvor vi i forvejen er pressede. Igen, 
det var særligt til politisk filosofi portfolio, at der var alt for meget - der er overhovedet ikke plads 
til at skrive om alle filosofferne. Det viste sig også bedre at kunne betale sig at skrive hele portfolio 
til sidst, hvilket er en fordel for de studerende, der ikke yder en indsats og ikke skriver eksamen, 
som det er meningen, den skal skrives - altså, undervejs i forløbet. Dermed kan det bedre betale 
sig at være doven og læse de andre studerendes opgaver igennem under peer-feedback, hvilket jeg 
ved, er en strategi som mange studerende benytter sig af. Overordnet set er det absurd at bruge så 
lang tid på en eksamen, der gælder 5 ects og ikke er karaktergivende og som går udover 
forberedelse til de andre moduler. 

• MEre overblik og pædagogik. 
• Eksamen er alt for lille og ubetydelig. 2.5 etcs point for en eksamen man bruger ALT for meget tid 

på. Opgaven på 9 sider er for lille, man kan ikke udfolde sig i fulde. Især i politisk filosofi er der alt 
for lidt plads. Hvordan skal man kunne redegøre for menneskesyn, samfundssyn, 
retfærdiggørelsesformer og retfærdigørelsesteorier for mere end 5 filosoffer. Altså man skal virkelig 
holde det kort, og man skal frasortere en masse, og fravælge nogle af filosofferne. Jeg synes, ikke 
at det er en god eksamensform. Den skulle ihvertfald have været længere (altså mere plads at 
udfolde sig på)! 

• Mindre reflekterende forelæsninger 
• Både NN og NN er utroligt dygtige i lektionerne, men selve udformningen af portfolie-eksamen har 

skabt et klima af konstant eksamenstress, og har fjernet fokuset fra selve indlæringen. 
 
Derudover hjælper det ikke, at forklaringen af eksamen har været mangelfuld fra starten af. Det 
eneste positive jeg kan sige om eksamen, er at den er bestået/ikke bestået, så det fjerner lidt af 
eksamenspresset, men langt fra det hele. 

• Problemet med modulet er størst i forhold til eksamensstrukturen. Strukturen tillader ikke den 
studerende at virkeligt dykke ned i materialet. 
Det er svært at gennemskue, hvad der er nødvendigt at have med i den skriftlige eksamen og hvad 
der ikke er. 

• Eksamen stresser og tager fokus for selve modulet, selvom det naturligt ville virke omvendt. Dette 
er noget jeg gentagende hører fra medstuderende. Det ville være bedre at det var en 48 timers 
eksamen som det var under politisk sociologi. God dag :-) 

• Bedre forklaring på hvordan portfolien skal opbygges og hvilke elementer der skal spille størst rolle. 
Samtidig er der nogle elementer ved portfolien, der ikke virker optimalt, da øvelserne er i politisk 
filosofi delen er meget lange, og derfor svære at tilpasse den endelige opgave. 

• Ændr eksamensformen. 
• NNs læringsmål var meget forvirrende. 
• Eksamens måde er lidt speciel men mener det er meget god men kan måske præsenteres lidt bedre 

eller finpudses. 
• Synes der er lidt for mange politiske filosoffer og tage stilling til i forhold til at skrive så lidt om dem 

:/ 
• Modul har været stressede og det har lidt være skyld i, at man ikke tager Stata "seriøst" og/eller 

mangel på tid til, at kunne følge med i Stata forløbet (modul 7).  
Det er meget træls 

• Opdel i 2 moduler. Mindre krav til politisk filosofi, da det praktisktalt har stjålet al 
opmærksomheden på semesteret. 

• Specielt politisk filosofi delen var for omfattende. Der er simpelthen inddraget for mange teoretikere 
til den skriftlige opgave. Det er ikke let at komprimere en filosofisk tilgang til 2-4 sætninger osv. 
Selv læreren måtte indse, at der måtte gøres noget ved at lægge et forslag til en besvarelse ud i 
lektion 10. På den anden siden kan man argumentere for, at de studerende bliver holdt til ilden til 
et stof, der måske ville have svært ved at fange deres interesse udover et tidsrum på 48 timer til en 



eksamen. ´Grundbogen er tilsyneladende også svær for mange pga engelsk. Den er ellers god, når 
man tager sig tid til at kommme igang med den. Et forslag kunne være at læreren brugte nogle af 
de spørsgmål, der er efter hvert kapitel i bogen og inddrog dem på en eller anden måde. Derudover 
er det godt, at man skal opgive et eksakt sideantal. Det er for let blot at referere til en hel bog om 
filosofi. I stedet er man tvunget til at dykke ned i bogen og finde de specifikke passager, hvor en 
filosof siger noget. 

• Portfolio eksamen kræver alt for meget tid, ift 2,5 ECTS point for hver. 
Enten skulle det laves om til en alm skriftlig eksamen, ellers skulle der være mindre pensum til 9 
sider, dette gælder særligt politisk filosofi portfolio. 

• Synes generelt, at det her modul har været rigtig dårligt. Der har fra begyndelsen været stor tvivl 
omkring, hvordan eksamen skal foregå og der er gået ekstrem lang tid, før vi er blevet afklaret med 
det.  
I PF forklarer NN først, hvordan portefolien egenlig skal laves to uger inden den skal afleveres. Det 
er meget frustrerende eftersom, der har været mange spørgsmål omkring den til forelæsninger, 
men der er bare aldrig kommet svar på det. Dette har resulteret i, at der er mange som skal lave 
det hele om. Portefolien tager meget lang tid at lave, idet der er rigtig mange filosoffer at 
koncentrerer sig om. Den bliver meget overfladisk, og der er bare slet ikke nok plads til at inddrage 
så mange. Synes det havde været bedre at dele den lidt op.  
 
VF: Forelæsningerne har egentlig været gode, både med NN og NN. Portefolien har været nemmere 
at forholde sig til her, idet det blot er et spørgsmål der skal besvares efter hver forelæsning. Men 
øvelserne har slet ikke fungeret.  
 
 
Overordnet set synes jeg heller ikke, at det kan passe man kan dele et modul op i to separate 
portefolier, hvor der kun gives fem ects points samlet. De kræver rigtig meget arbejde og er meget 
tidskrævende. Modulet har virkelig været tidspresset og der har bare slet ikke været tid til 
portefolierne med alle de forelæsninger og øvelser i andre moduler.  
Synes måske også det havde været bedre at dele hele modulet op, så man først havde alle NNs 
forelæsninger og derefter alle NNs forelæsninger. Det har været meget forvirrende at skulle frem og 
tilbage hele tiden 

• Brug Machiavelli og Nietzsche 
• Jeg synes der skal være mere fokus på læring, fremfor at bestå opgaverne. For mig selv var fokus 

mest på at lave en god opgave fremfor at lære noget. 
• Det ville i nogen udstrækning være nemmere at følge hvis der var en mere klar overgang fra det 

ene emne til det næste, at vi fulgte begge emner på samme tid gjorde det mere besværligt at følge 
med. Yderligere kunnet der godt have været flere overgange mellem emnerne løbende så man fik 
en bedre ide om hvor de passer sammen. 

• referencer til den anvendte litteratur, som er brugt til slides, var stærkt ønsket 
• I stedet for en portefølje mappe ville opgaver være bedre 
• Mindre kursus - det er trods alt "kun" 5 ECTS point. Synes sagtens at vi kunne have fået samme 

udbytte på den halve tid. Samtidigt synes jeg eksamensformen skulle ændres til en skriftlig prøve 
ved modulets afslutning om det er en 24 timers, 48 timers eksamenen eller en anden ved jeg ikke. 
Hvis man skulle fortsætte med "portfolie formen" synes jeg at forventningerne og kravene til 
portfoliet fra underviserne skal præsenteres MEGET bedre end hvad der har været tilfældet 

• Forfærdelig eksamensform og opbygning.  
Hvordan kan det her retfærdiggøres til at være et modul til 5 etcs point? Vi har 2 forskellige fag, 
hver med 9 sider der skal indkapsle hele undervisningsforløbet og hver har 2 forskellige, ukonkrete 
læringsmål. Selve underviserne er skam fine nok og det er også min opfattelse at de gør deres 
bedste, med hvad de har fået stillet til rådighed, men det er godt nok den mest håbløse opbygning 
af et fag jeg nogensinde har oplevet. 

• Ville gerne have lidt mere information om eksamen i politisk filosofi (eksempelvis hvordan det skulle 
skrives) lidt før end 2 uger før afleveringen.  
Måske bruge færre personer i politisk filosofi og derved kunne man gå mere i dybden i eksamen. 

• 1) Det kunne være dejligt, hvis kurset havde en mere skarp opdeling på politisk filosofodelen og 
videnskabsfilosofi. Det overlapper hinanden og forvirrer i høj grad. Jeg er med på, at der er nogle 
ECTS-point, der er krævet. Mit forslag er derfor, at man i den første halvdel af kurset kun har 
forelæsninger i videnskabsfilosofi og politisk filosofi i den anden halvdel.  
 
2) Jeg vil anbefale underviserne, at skrive hvor mange sider portefolien bør være. I stedet for at 



skrive, at den maks må være 9 sider, vil det være bedre og mere konkret at skrive, at den skal 
være mellem 7-9 sider. 

• Synes videnskabs filosofi var fint gennemtænkt, med at man tog hjem og vidste man maks. måtte 
skrive en side. 
Derimod for politisk filosofi, synes jeg det slet ikke det var gennemtænkt med porrefolieopgaven. 
For det første var det ikke klart gjort fra starten af hvor meget man skulle skrive, hvad man skulle 
fokuserer på. Synes man brugte flere timer på at gennemskue hvad man skulle skrive ned. Synes 
også det meget stor opgave, at man skal komme frem til noget for alle filosoffer, og derefter 
sammenligne, det er alt for stort overblik man skal have. 18 sider for 5 Estc point, er alt for meget 
til sån et lille fag. Arbejds byrden er alt for stor, hvis man samtidig skal have styr på projektet, følge 
i modul 7, som i forvejen er svær at følge med i. Synes der skal laves mange ændringer, og en 
porte folie eksamen, er ikke optimalt! 

• Det ville klæde koordinatorene for modulet at være afklaret med de præcise forventninger til 
eksamen. Det ville ligeledes være en fordel, hvis man valgte ikke at have to sideløbene porteføljer 
kørende oven i et andet modul, hvori man også skal ligge læsetimer.  
 
Der ligger en urimelig forventning af forelæsere og koordinatorer til de studerende, hvis man mener 
at det kan retfærdiggøres at have denne eksamensform og samtidig kun godtgøre det hårde 
arbejde med et bestået/ikke bestået og dermed også kun få 5 ECTS point for den store 
arbejdesmængde, vi hver især skal ligge i porteføljerne.   
 
Afsluttende er det under kritik at eksamensformen skal være opdelt på denne måde. Der ligger 
absolut ingen rimelighed i, at man skal skrive to separate eksamensopgaver, hvor begge skal 
bestås for at bestå selve modulet. Enten afleverer man én samlet besvarelse eller også skal man 
måske overveje om det giver mening at have denne eksamensform. Det er virkelig at drive gæk 
med høns.   
 
Det er ikke et problem at have porteføljerne, det er faktisk en super god ide og det fungere egenligt 
også udemærket. Men det er et problem, når timerne overskrider behovet. Der kan ingen 
rimelighed være i at blive 'belønnet' 5 ECTS point for 18 siders arbejde, når man bliver belønnet 10 
ECTS point for mindre?... 

• Der er alt for mange filosoffer som vi skal huske på og skrive om. Derudover er eksamensformen 
meget uklar. Underviserne kan ikke svare korrekt på spørgsmål angående eksamen. Derfor ingen 
ordenligt retningslinjer. Håber at filosofidelen senere vil anvende dansk litteratur, da grundbogen er 
for overfladisk 

• Jeg synes at politisk filosofi burde forløbe mere som videnskabs filosofi. Både i forhold til 
opbyggelsen af portfolien og øvelserne. Derudover synes jeg at NN NNs undevisning var svar at 
følge med i. 

• Ekstremt uklart i forhold til den politiske del af filosofi-forløbet. Det er en mulighed at vælge 1-5 
filosoffer, men vælger man mindre end 5, har man ikke valgt nok. Der bliver kommenteret 
vedrørende den filosofiske rejse, men det er åbenbart et kriterie, selvom det ikke er blevet nævnt i 
eksamensopgaven. Generelt er den uklar og det reflekterer i resultaterne. 

 

M7: Samfundsvidenskabelig metode 
 

Status 
 

 



 
 
Besvarelsesprocenten er på 8% svarende til, at 11 studerende ud af 135 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 

Læringsmål og anvendelse 

 
Kommentarer: 

• Der er utroligt mange metoder, men man kan de primære ift. projektarbejdet. 
• Jeg synes generelt, at det hele er gået meget hurtigt. Vi har lært rigtig meget på meget kort tid. 

Jeg synes ikke helt, at der har været tid nok til at få styr på meget grundlæggende ting og når man 
ikke har styr på det, er det bare svært at følge med. Tænker det kunne være godt med en meget 
grundlæggende inden modulet begynder. Jeg var til et foredrag med NN og det var virkelig godt og 
hjalp med at få styr på det helt grundlæggende, dog var jeg til det lige inden vores sidste 
forlæsninger. Måske det kunne være en god ide at afholde en meget grundlæggende lektion inden 
modulet begynder for alvor. 

• Det, der har fungeret bedst i dette modul er uden tvivl øvelsesgangene. Det har til tider været 
frustrerende ikke at få mulighed for i undervisningen at have "hands on" STATA - da det, ifølge mig, 
ikke giver samme effekt blot at høre forelæserne fortælle om de forskellige kommandoer. Det giver 
først mening, når man selv sidder med det og får det forklaret af de hjælpelærer, der har været 
tilknyttet. 

• Der blev ikke gjort klart hvad det endelig skulle munde ud i, og alle de vitale informationer blev 
leveret på nogle af de sidste dage. 
 

Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Det gav absolut ingen mening i starten. Litteraturen var svær, og stata gav ingen mening. Der har 
dog været fremskridt, og flere ting man forstår at tolke på nu, men også utroligt mange ting man 
ikke aner hvad er.. 

 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 
Kommentarer: 

• Det er et svært fag, og dermed også forståelse for, at det er svært for undervisere at formidle 
videre. Dog var det ofte som om, at de tog selv de mest simple ting for givet ift. at vi vidste dem, 
hvilket er et meget stort problem. De er dog rigtig dygtige til at hjælpe, hvis man kommer ned og 
spørg - især NN.  
 
Den anvendte litteratur var sindssygt svær at forstå. Det svære i selve modulet sammen med en 
bog på engelsk gjorde det virkelig svært, og opgav ofte at læse det fordi jeg intet forstod.  
 
Øvelseslærerne har været rigtig dygtige - der var lidt problemer i starten, fordi de troede at vi 
vidste mere end vi egentlig gjorde, men de kom ned på vores niveau. Lært klart mest ved 
øvelserne. 

• Jeg synes, at der har været gode mulighed for at snakke med forelæserne til forelæsningerne. Det 
har været rigtig rart, at man har haft mulighed for at få afklaret nogle spørgsmål. 

• Til tider har visse forelæseren blot fortalt og forklaret med et sprog, som vi studerende ikke er 
udrustet til fra start at forstå. Dette gør, at det pædagogiske niveau ikke anses som "Meget 
tilfredsstillende". 

• En stor ros til NN for at gøre svært stof tilgængeligt. Man kunne mærke, at han gik meget op i, at vi 
skulle forstå det. Blandt andet var den video, der blev lavet om hypotesetest en rigtig god idé 
(mere af det). 
Generelt rigtig gode og dygtige undervisere på modulet. 

• - Brug en anden grundbog end Agresti 
- Lærer, vejleder og hjælpelærer havde hver deres mening om tingene 
- Øvelserne var brugbare 

• Ift. det pædagogiske indhold:  
Hvis nu der var en gennemgående case, der blev taget udgangspunkt i ift. forelæsningerne ville det 
give meget mere mening, når der så blev kommenteret på nogle tal. 

• Øvelserne var virkelig gode - stor ros til særligt NN. 
 
 



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

 
Kommentarer: 

• Eftersom jeg ikke har været tilstede til forelæsningerne 
• Ift. Starten er fremskridtet enormt, men stadig utroligt mange ting man ikke forstår. 
• Synes at øvelserne samt eksamen har været en god hjælp til at få et stort udbytte fra modulet. Det 

er først der, hvor man sådan for alvor forstår STATA og alle de beregninger man kan lave. 
• - Man har lært meget fra start til slut. Men det krævede også man tog del i øvelserne 
• Har fået stort fagligt udbytte af kurset, men der har også været virkelig meget vi har skulle 

lære......alt for meget. 

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

 
Kommentarer: 

• Ofte meget lidt læsning, fordi der var sindssygt meget litteratur, og det ofte ikke gav nogen som 
helst mening. 

• Agresti var forvirrende og det giver ingen mening at havde en grundbog på engelsk, når alle 
udemærket er klar over det er et af de sværeste kurser 

• Synes virkelig ikke nogen er særlig god, og det har givet mere mening for mig, at være aktiv til 
forelæsningerne 

• Det fungerede virkelig godt når NN vedlage egne dokumenter og beskrivelser som litteratur. 
Desuden var det også rigtig godt dengang litteraturen var en forklarende video. 
 

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

 
Kommentarer: 

• Hænger sammen med den svære læsning, som jeg ofte opgav. Brugte en del tid på at prøve mig 
frem i STATA. 



• Kurset har fladt sammen med eksamen i modul 6, hvilket hat bevirket, at man ikke har haft 
mulighed for både at bruge tid på modul 6 og modul 7. Derfor er modul 6 blevet prioriteret højere, 
idet denne eksamen skulle afleveres først. 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Øvelsesseminarerne var rigtig gode, MEN - der var alt for mange elever pr. lærer. Jeg er klar over, 

at i mistede en underviser i løbet af modulet, og at NN var syg en enkelt gang, men stadig - man 
brugte ofte 30 min på at stå i kø, fordi der var så mange spørgsmål, hvilket var virkelig ærgerligt. 
Derfor bør i bruge mere tid på at samle f.eks. andre elever eller flere lærere som kan hjælpe, for 
seminargangen var klart den bedste måde at lære de forskellige metoder på.  
 
Derudover gode dokumenter NN har lagt ud løbende på dansk for forståelse, sammen med hans 
videoer. Lav gerne mange mange flere tekster og videoer, virkelig gode! 

• Undervisningen kunne godt blive bedre, det er meget svært at forstå, litteraturen er svær at læse 
og modulet lider generelt under at semestret i forvejen er presset. 

• Overordnet set synes jeg ikke rigtigt, at det her modul har fungeret. Der har hele tiden været rigtig 
mange hængepartier, og det har taget meget lang tid til at få lagt do-filer ud på moodle. Derudover 
synes jeg ikke rigtigt det fungerer med en portefølje eksamen, hvor man får af vide, at man kan 
begynde så snart modulet starter og at der derfor er god tid til eksamen. Men det er bare lidt svært 
at komme ordentligt i gang, når man først har de sidste par forlæsninger så tæt på 
afleveringsdatoen, og det man lærer i disse lektioner fylder så meget i eksamen. Derudover er den 
vejledende tekst til eksamen først blevet lagt ud 1,5 uge inden eksamen skal afleveres. Derudover 
synes jeg virkelig, at der har manglet vejledning til eksamen, når den er så stor som den er. Der 
var rigtig mange ting, der kunne have været reddet, hvis man havde haft mulighed for vejledning.  
Jeg synes virkelig, at hjælpelærerne skal have stor ros, specielt NN. De har virkelig været med til at 
give en god forståelse for STATA og øvelserne generelt. 

• I forbindelse med eksamensformen er min opfattelse, at et vejledermøde (eller noget lignende) ville 
have givet en god start for alle studerende - da jeg ved, at denne eksamensform blot har medført 
forvirring og undren i forhold til, hvad den enkelte skulle gøre for, at ens analyser blev korrekte.  
 
Man kunne have sammenkoblet projekteksamen og denne på den ene eller den anden måde, da 
læringsmålene for STATA i begge eksaminer fremstår som tilnærmelsvist ens. 

• Der var et meget stort spring fra første halvdel af kurset med det grundlæggende stof til den sidste 
halvdel af kurset, hvor det blev en del mere komplekst. Der kunne der godt være brug for at 
tempoet blev sat lidt ned og pensum blev fordelt over flere kursusgange.  
 
Gøre det klart fra starten af modulet, når eksamensopgaven udleveres, at det har stor betydning for 
ens analyse, hvordan de variabler man udvælger er skaleret. Det var lidt sent, at der først kom en 
vejledende tekst ud om det en uge før, vi skulle aflevere. 

• - Anden bog en Agresti 
- Større og tidligere klarhed over hvad eksamen skal indeholde 
- Afstemningen mellem lærene, så man ikke får forskellige ting af vide, hvilket har skabt ekstrem 
meget forvirring 
- Flere hjælpelærere 

• Modulernes forelæsninger var generelt meget ustrukturerede, første nævnes noget nyt , så 
repiteres noget, og så nævnes hvad det nyye kan bruges til f.eks.  - i hvert fald dem som NN 
havde. 
Der nævnes alt for mange ting der ikke er pensum. Det forvirrer mere end det gavner, at hver 
anden sætning slutter med "...men det er ikke en del af pensum." 
Der var meget læring om den teoretiske forståelse af statistik og for lidt læring om brugen af stata, 
og hvordan man tolker analyserne i stata.  
 
En gennemgående case til forelæsningerne havde været behjælpelig til at skabe en større 
forståelse.  
 
Øvelserne og seminargangene var afgørende for læringen. Uden dem havde jeg haft meget svært 
ved det hele.  
 
For meget teoretisk og for lidt læring om brugen af stata, og læring om, hvornår man kan anvende 
hvilke analyser. 



 
Stor Ros til NN, for at være så dygtig til at formidle og gøre stata forståeligt !  

 

M8: Politisk sociologi 
 
Status 

 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 73% svarende til, at 99 studerende ud af 135 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 

 
Læringsmål og anvendelse 

 
 
 

Kommentarer: 
• Mere fokus på de fire overordnede tematikker - forskelle og hvorfor det er vigtigt at skelne og hvor 

der er sammenspil mellem dem som er vigtigt at huske på 
• Man kan selv læse læringsmålene. 
• Manglende forståelse for helt konkret hvad der ligger i 'Politisk sociologi' altså traditionens rammer 

so to speak. 
• Tiden det tager at læse pensum, plus forberedelse til timerne tog alt for lang tid i forhold til at 

universitetet anses som værende et 37 timers studie. Så kan det godt være at grundet kursus 
sammenpresning at det kræver overarbejde i en måned, men det er ikke alle der kan tage højde for 
det, når skemaet bliver udleveret en uge før den første forelæsning. Det er ikke sikkert I kan gøre 
noget ved det. 

• Lærensmålene blev godt introduceret og jeg synes, at det fungerede godt med en lektion 0 som en 
intro. 

• Man kan sige at pensum er stort - og man derfor naturligvis ikke er lige rustet på alle områder. 
• Nogle forlæsere gjorde begreberne og teorierne klare og anvendelige, mens andre gjorde dem mere 

kryptiske og tvetydelige end hvad man kunne forvente 
• Det er blevet klart beskrevet hvordan teorierne skal forstås og i hvilken sammenhæng de skal 

anvendes. 
• Jef følte at der kom den rette mængde info, så jeg vidste hvad modulet handlede om. 
• Jeg skriver ikke projektarbejde, da jeg kun har dette fag som valgfag 
• Nogle af begreberne er svære at forså og bruge. Øvelser er god trænning 



• Bedre opsummering af de vigtige teoretiske pointer og begreber 
• Føler vi er blevet lært en masse teori, men grænserne mellem de forskellige teorier er ikke tydelig 

gjort nok 
• Relativt flydende afgrænsninger mellem de forskellige emner, kan være svært at skille det hele ad. 

 

Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Der har været stor forskel på de enkelte lektioner og underviseres tilgang til stoffet.  
Det har været rart, at nogle undervisere har haft en ro over sig i og med, at vi har en eksamen 
allerede efter 2,5 uges pensum.  
 
Det var uheldigt, at der efter nogle bekymringer vedrørende omfanget og arbejdsbyrden på dette 
semester blev sagt, at så skulle vi bare vente til marts måned. Det er selvfølgelig vores eget ansvar 
at følge med, men i sådan en situation kunne der godt være gjort mere ud af at der fra 
underviserens side var en mere optimistisk/positiv tone overfor os. 

• Det var et overordnet emne som jeg først forstod mere af efter vi kom under huden på det 
• Det er et konkret, spændende emne frem for videnskabsteori. 
• Arbejede med vælger tema i forrige semester og fandt det spændende. Af selvsamme grund finder 

jeg også dette spændende. 
• Politisk sociologi var fra gymnasiet et meget smalt emne - det er her blevet bredt meget mere ud, 

og givet en meget bredere forståelse af både vælger og partiadfærd, og hvordan samfundet har 
ændret sig. 

• Jeg tager faget for anden gang pga personlige problemer 
• Fedt område 
• Det har været dejligt at kunne se hvordan nogle af de psykologisk (sociologiske) teorier er blevet 

udformet så de kan anvendes til noget konkret. 
• Jeg havde undersøgt området før modulet, og har stadig stor interesse. 
• Jeg er ret interesseret i faget, men har måske en lidt flyvsk forståelse af det hele, og måske ikke 

helt forstået nok. Hvilket måske er hæmmer mig lidt for fuld interesse for modulet. 
• Det kognitive kan være svært at forstå, men deltagelse og det politiske marketing er spændnende. 

Demokratiets svækkelse er meget oppe i tiden, og derfor er det et utroligt spændende emne at 
arbejde med 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 



 
Kommentarer: 

• Ift. at modulet er så ekstremt intensivt får jeg ikke så meget ud af alle de summeøvelser. De tager 
meget tid fra pensumgennemgang, hvilket man har meget brug for, når man har læst 50-80 siders 
litteratur til hver gang, Jeg forstår godt, at man på universitetet prøver med en mere pædagogisk 
tilgang, men når det er så kort og intensivt et modul er der ligesom ikke rigtig plads til det. Havde 
der været mere tid, ville det fungere meget bedre. 

• Feedback på øvelser? Og struktur i hvad øvelserne skal gå ud på og hvordan de skal forløbe. Der er 
stor forskel i hvordan de forskellige forelæsere vil lave øvelser og det kan virke frusterende når man 
først bliver introduceret til formålet og indholdet af dem under forelæsningen. 

• Det er desværre langt fra alle lærere som formår at inddrage eleverne. NN er god til at stille 
spørgsmål, udfordre og motivere eleverne til at komme med input. Måske lærerene kan se ham 
over skulderen. 

• Pædagogisk indhold: Kommer an på, hvilken underviser du har haft. Ikke alle undervisere er 
pædagogiske - langt fra. Det har en effekt på, hvordan vi lærer. Eksempelvis har vi ikke fået særlig 
meget ud af 'kognitiv', da det gik alt for hurtigt til forelæsningerne. 

• Øvelserne blev ikke rigtig lavet.  
Den sidste øvelse var ikke særlig god 

• Synes NN var en rigtig god forelæser og jeg fik rigtig meget ud af hans undervisning. Synes dog NN 
var lidt kedelig og svær at forstå. 
Til nogle forelæsninger var der rigtig meget pensum læsestof, og jeg var nødsaget til at skippe 
mange ting i hverdagen for at kunne nå at læse det hele og få en ordenlig forståelse af det hele 

• Ift. det pædagoiske indhold synes jeg især NN og NN er mindre pædagoiske end de andre, ikke for 
at sige at det var dårlige forelæsninger. Deres forelæsninger kunne man lige så godt have læst på 
deres slides hjemme fra, der manglede noget nyt. Øvelserne hjalp ikke til at forstå det vi havde lært 
på forelæsningerne, den ene blev ikke lavet, hvilket også er min egen skyld og den anden har jeg 
endnu ikke fået feedback på, hvilket kunne være rart inden eksamen. 

• Litteraturen der var inddraget var spændende og for det meste relevant. Dog var der lige i 
overkanten af læsning 90-100 Sider, til en del lektioner, hvor det her havde været mere optimalt 
måske at opgive lidt mindre. I nogle tilfælde brugte den opgivne litteratur, mange sider på at 
forklare nogle simple begreber. Desuden forstår jeg ikke hvorfor der bliver opgivet videnskabelige 
artikler med analyser, som vi ikke har lært at læse. "Altså fortolke og forstå de rasultater der 
fremlægges i diverse skemaer 

• Ikke alle forelæsere har været lige gode til at formidle stoffet. NN har været god, men især NN føler 
jeg ikke har formidlet det, der har været opgivet som pensum. Jeg har haft en fornemmelse af, at 
det ikke altid er det, der har været gennemgået i hans timer og det efterlader mig ikke med en god 
følelse. Lektion 10 tror jeg mange synes var MEGET forvirrende 

• Der kunne godt være lidt flere reflekterende øvelser. Og der er meget "overflødigt litteratur" som i 
visse tilfælde er med til at forvirre. Og mere Dansk litteratur. 

• Pensum var overordnet set ok, men det var alt for svært til forelæsningen om motiveret tænkning. 
• Den sidste øvelse med NN var god - men de to andre øvelser blev spoleret dels af larm uden for 

lokalet, mens den anden øvelse lå efter to forelæsninger, hvorefter mange havde meget lidt 
overskud. 

• Selvom det var rart, at øvelserne ikke var voldsomt tidskrævende, synes jeg udbyttet af dem ikke 
var vildt stort. 



• Noget af læsestoffet kunnet godt have været på dansk, særligt det omkring vælgerkompetence og 
motiveret tænkning. En anelse tung læsning ved kognition delen 

• Det er et lidt forvirrende setup, men det er diskuteret igennem med NN fx pga. tidspres i 
sammenhæng med andre moduler osv. 
Øvelserne var lidt so-so. 

• den ene øvelse gik lidt i vasken og ville måske gerne have haft en gennemgang af vores øvelser et 
senere modul, selvom jeg synes den mundtlige debat som vi få der blev tilbage tog var god, havde 
det nok givet noget mere konkret også til ens skriftlige besvarelse. 

• Øvelserne virker ikke efter hensigten 
• Jeg synes der var utrolig stor forskel på forelæserne og deres måde at kunne videregive deres 

viden. 
• Rigtigt godt, men øvelserne fik jeg ikke personligt meget ud af. 
• Der kunne godt blive lagt mere vægt på øvelsesopgaverne. Det er jo en oplagt mulighed for 

eleverne, at anvende de teorier man lige har lært i praksis. Jeg synes hverken øvelsesopgaverne 
var særlige gode, eller gav det store udbytte. 

• Syntes underviserne var rigtig gode, og virkede forstående for faget. Jeg var måske bare ikke helt 
skole klar nok til at fat det hele. 

• Litteraturen kan være svært at læse og forstå på 2. Semsester. De engelske tekster er nogle gange 
meget svære at forstå, f.eks. Zaller eller teksten med alle opsamlede undersøgelser.  
 
Forelæserne har været gode til at spørge ind under foreløsningen har har forsøgt at få os i spil 

• Egen deltagelse: Jeg skal sige mere til forelæsningerne. 
• Det pædagogiske indhold afhænger af forelæseren. Det varrierer meget.  

 
Diverse artikler har været svære at læse, grundet det høje niveau af engelsk - selvfølgelig er det 
ikke en kritik til valget af litteratur, men nok nærmere en kritik til mine egne kompetencer :-)  
Dog synes jeg, at det har været (til dels) ærgerligt, at der har optrådt diverse forklaringer af 
udregninger af tabeller samt indhold heri, som vi på dette semester ikke kan forstå, idet vi ikke har 
haft modul 7 endnu.  
 
Personligt er jeg stor fan af øvelser - så dem skal der endelige komme flere af!  
 
Alt i alt synes jeg, at det har fungeret godt, at underviserne tilbyder diskussion efter øvelser er 
færdige (især NN gjorde dette godt)! 

• svære tekster 
• Det er meget forskelligt fra forelæser til forelæser hvordan både det pædagogiske og den anvendte 

litteratur var - men generelt tilfredsstilliende 
• Øvelserne var ekstremt korte, hvis de overhovedet var der. På den anden side er modullet placeret 

over så kort tid, at det er svært at få øvelserne lavet ordentligt 
• gode øvelser 
• Som ordblind har der været nogle problematikker ved ,at have meget engelsk litteratur. Dog ved 

jeg  godt, det ikke helt kan undgås helt. 
• Mangler flere fagbøger, fremfor 50 forskellige videnskabelig artikler. Føler personligt ikke at jeg får 

det samme ud af de videnskabelige artikler, som jeg gør af en fagbog. 
• En uheldig episode med det band som spillede under en af øvelserne. 

 

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

 



Kommentarer: 
• Jeg har været en del fraværende og derfor gået glip af en række af lektionerne, men mit faglige 

udbytte er stort - dog har jeg grundlæggende svært ved at skelne de fire emner fra hinanden. 
• Været plaget af sygdom, så opsætningen af dette modul er meget problematisk, hvis man har 

været syg. Man kommer hurtigt bagud, når modulet er så komprimeret. 
• Et bredt emne, hvor noget er forstået bedre end andet. 
• Meget stof på realtivt kort tid man skal have styr på. Derudover er det en smule stramt for 

sidefagsstuderende, der kommer lige fra Bacheloropgavens overståelse og direkte ud i 
eksamensoplæsning igen. Kort sagt: stramt program belaster ens indlæringsevne, både i forhold til 
vilje og mental kapacitet. 

• Men det er min egen skyld 
• Elsker allerede området, og vidste i forvejen meget, så fik meget ud af undervisningen, da jeg 

kunne diskutere med underviser. 
• Jeg syntes det var lidt flyvsk, men måske det bare var mig det ikke helt kunne fange hele 

sammenhængen. 
• Noget forstår jeg, andet ikke 
• Vi har lært en masse, men der er uklare grænser mellem hvad der er hvad, og hvorfor man har 

brug for flere perspektiver på det. 
• stor omfattende 

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

 

 
Kommentarer: 

• Der var enkelte dage hvor der var meget læsning, men har haft mulighed for at sprede det ud over 
de dage hvor der var mindre at læse. 

• Læst alt bortset fra NN bog. Er simpelt hen imod at købe en bog for at læse 6 kapitler i den. 
• De enkelte gange, hvor der er har været meget litteratur (80-100+ sider), har man været nødt til 

at udvælge og læse noget mere grundigt. Overvej om det er nødvendigt at læse 3-4 forskellige 
cases til en forelæsning. 

• læste mest efterforelæsningerne og en enkelt dag tog jeg også læste flere forelæsningers pensum 
helt i bund 

• Læste 85% af alt 
• mange af de første modeller og teorier, havde jeg anvendt i semester projektet, på første semester. 

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

 



Kommentarer: 
• Der var meget forberedelse pga. meget læsning, derfor var det lidt hårdt når vi havde 

dobbeltlektioner. 
• Primært 2-4 timer, men enkelte gange 4-6 
• 2-6 timer alt afhængigtit af lektionerne 
• Varierende, men for det meste mindst 2 timer og nogle gange op til 6 afhængig af teksternes 

længde og tiden det tager at forstå teksten. 
• Jeg tolker kursusgang som hver enkelt lektion. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Udover de ting jeg allerede har skrevet i kommentarer, så kunne flg. ting forbedres: 

 
- Meld ud før midt januar, at vi har en eksamen allerede d. 20.-22. februar, så man har en 
mulighed for at læse op i perioden mellem eksamener og studiestart.  
 
- Måske overveje om det er rimeligt, at vi skal købe en bog, som vi skal læse i til 2 kursusgange, og 
som vi alt efter interesse måske aldrig skal bruge igen. 
 
- Undgå at læse engelske citater op fra slides, hvis ikke man knytter en tolkning, kritik eller 
kommentar til det. I det hele taget fungerer det ikke særlig godt at læse citater op. Det er bedre, at 
vi læser dem selv :-) 

• Det er et som udgangspunkt et spændende kursus. Gerne flere af disse gode emner, det er meget 
motiverende. 

• Bedre præcisering af traditionens rammer. Bedre præcisering af den kognitive del, som nogle kaldte 
'fluffy'. Jeg havde Psykologi C i Gymnasiet og fandt kognitionspsykologi som værende det sværeste, 
men ville mene jeg har relativ god forståelse overordnet for psykologi - jeg føler lidt med de, som 
aldrig har stiftet kendskab med det. 

• Det har været et svært kursus, da undervisning har været anderleds.  
 
Nogle er pædagogiske, andre er ikke. Det har desværre gjort, at vi ikke har lært optimalt. 

• Personligt så synes jeg det skader udbyttet når man blander de forskellige spor rundt, f.eks. en 
forelæsning med kognition den ene dag og så kontekst den anden dag, uden at få afsluttet det 
første spor. 

• Der skal forbedred af lektorerne til forlæsningerne. Der skal formidles på bedre måder for langt de 
fleste af lektorerne. Jeg synes at NN og NN var rigtig gode, de andre havde man lidt svært ved at 
forstå 

• Jeg synes generelt, at det hele er gået meget hurtigt og det er en meget intenst forløb. Men 
øvelsesopgaverne har været en god måde at få reflekteret over begreber og pointerne fra 
forelæsningerne. Så måske det ville være en god ide mere flere øvelser? 

• Den kognitive del var ret svær, og litteraturen var også svær, så her kunne det være dejligt med 
noget mere uddybning eller en lektion mere  
og mere undervisning fra NN  

• Synes modulet har været for komprimeret. Har ikke fået det ud af modulet, som jeg havde ønsket, 
grundet en omgang sygdom. Dette medfører at jeg ikke får forklaret diverse modeller på lektioner 
og derfor ikke får den dybere forståelse med dette. 1. Semester havde et bedre flow, da modulerne 
var bredt ud og det derfor ikke var katastrofalt at misse en forelæsning eller to. 

• Uddybe teorierne lidt mere. 
• Synes at øvelserne var lidt for ''useriøse'' i forhold til politologisk grundkursus. Jeg fik mere ud af 

dem på 1. semester 
• Det gør ikke noget, at vi har så mange forelæsninger på så kort tid, det er helt fint,  men 

lektiemængden har været meget voldsom og sammen med de mange forelæsninger, har det været 
en kamp at nå det det hele. 

• Bedre skilning mellem de forskellige begreber og delelementer i kurset. synes mange af de ting vi 
har lært flyder meget sammen, fordi det hele har været så komprimeret. Så når man har læst om 
de klassiske debatter og derefter har en forelæsnin gom det, skal man så direkte hjem efter denne 
og læse noget helt andet, hvorfor der ikke er meget tid til at bearbejde det man har lært. Savner tid 
til bearbejdning af det lærte stof faktisk. og måske flere lidt mindre øvelser. 

• Fordel ud over semestret 
• Gør litteraturen mindre svært og gør det mere konkret.  

Synes at litteraturen til forelæsningerne var for svære(meget akademisk engelsk) også for lange 



tekster i forhold til noget meget enkelt teori, som egentligt var meget nemt at forstå til 
forelæsningerne. 
Altså synes jeg næsten at litteraturen var mere forvirrende end gavnligt i forhold til hvor "nemt" det 
egentligt fremgår ved forelæsningerne 

• Litteraturen til modulet var som oftest overskuelig, men der var til visse lektioner en lidt for stor 
mængde i forhold til, hvor godt det blev behandlet til den enkelte forelæsning. Der er ikke noget i 
vejen med fx at inddrage fem artikler til en forelæsning, men jeg synes ikke altid at 
sammenhængen imellem de forskellige artikler blev formidlet tilfredsstillende. Dermed blev 
overblikket over et emne måske ikke helt klart for mig. 

• Synes, NN virkede demotiveret til sine forelæsninger. Det var i hvert fald ikke meget, ud over det 
der stod på hans slides, han bidrog med. Så kunne man lige så godt have læst dem hjemmefra.  
 
NN var derimod god til at inddrage os elever, og jeg fandt hans forelæsninger rigtig fangende. 
Måske fordi mange af perspektiverne også var på unge, så det var relaterbart for en selv 

• Modulet har et meget national/individuelt fokus. Man mangler virkelig at fokuserer lidt på hvordan 
tingene forholder sig på et mere kommunalt niveau, som jeg tror kunne give en større forståelse for 
emnerne. 

• Bare fortsæt, det er helt fint :) 
• -Flere øvelser, men dog også en fobedring af disse. Derudover varieret læsestofet i stor stil, og der 

ønskes en mere lige fordeling af stoffet. Fx at vi nogle gange godt kunne have to forelæsninger på 
en dag, hvor vi skulle læse 120 til den ene og 40 til den anden. 

• Det var godt at modulet var organiseret og inddelt i temaer (altså det med klassiske debatter, 
kontekst, kognition, deltagelse), men det kunne have været fint at tydeliggøre denne inddeling lidt 
mere, da det var en super fin ide, som har manglet på nogen af de andre moduler :) 

• Man bliver præsenteret for mange teorier på kort tid, og jeg synes måske at det nogen gange kan 
være svært at skille ad. Jeg savner lidt at man har mulighed for at bruge ens teorier i konkrete 
sammenhænge, evt med flere øvelser, som jeg synes vi gjorde i politologisk grundkursus.  
Med hensyn til øvelser, har de ikke været brugbare nok. Det har været underligt at sidde i 
forelæsningslokalet og lave en øvelse, og det hele har været lidt mærkeligt sammensat. Måden vi 
lavede øvelser på på 1. semester gav mere mening i forhold til udbyttet af øvelsen. 

• Bedre øvelser - eller måske bare nogle øvelser. 
• Det ville måske være smart at brede modulet ud, for det ligger nemlig i influenza sæson hvert år, 

og hvis man er syg 3-4 dage misser man som minimum en tredjedel af pensum. Der er mange der 
har været syge på det her modul, så det er måske lidt uhensigtmæssigt at det er fordelt over så 
kort en periode. 

• Mere uddybende undervisning af emnet deltagelse, følte ikke det blev gjort forståeligt for eleven, 
mere bare en oplæsning af citater og grafer ikke en videre forståelse eller fortolkning... 

• organisér øvelserne bedre - evt. som 1. semester E18 hvor at man kunne få vejledning i en time og 
så lade os arbejde i fred i vore EGNE valgte grupper. 

• Selvom jeg godt kan forstå at dette modul bliver "frontloaded" i starten af semesteret, for at lette 
arbejdsbyrden senere på semestret (og potentielt kunne have reeksamen tidligere end i 
sommerferien), så kan det være en belastning, især fordi der (næsten) ingen pause er mellem dette 
semester og det sidst. Jeg kan desværre ikke gøre andet end at identificere dette problem for jer, 
da jeg ikke selv har noget løsningsforslag. 

• Gøre begreberne og teorierne mere anvendelige og fremføre hvordan man kan anvende dem 
konkret til fx den skriftlige eksamen samt projektarbejde 

• Der måtte gerne være flere individuelle øvelser, så havde jeg haft mere ud af det tror jeg 
• det var tilfredsstillende 
• Emnerne var rigtig gode og interessante.  

 
Dog var jeg lidt ærgerlig over en af forelæserne, som virkede ret så uforberedt! 
Det kom til udtryk i en dårlige forelæsninger, som bar præg denne ringe forbedrelse. Hvor der 
direkte blev læst op af slides'ene. Det var meget monotomt og ikke særligt inspirerende. Det 
virkede meget uprofessionelt 

• Jeg synes modulet var velstruktureret og godt udformet. Læsestoffet var meget men yderst 
relevant og bidragende til forståelsen af kursusgangen.  
Jeg ved fra andre inklusiv mig selv, at der var meget at læse til den enkelte kursusgang, så måske 
man kunne koncentrerer essensen i nogle færre artikler/nedslag. 

• Jeg synes det var godt hvordan man gennem videnskabelige artikler fik viden, fremfor tekster som 
er mindre konkrete i forhold til teorierne. 

• Svært modul 



• Jeg synes ikke at der er behov for at ændre noget. Der har været kritik af intensiteten og mængden 
af litteratur, men jeg synes bare folk skal tage sig sammen og planlægge. Der er selvfølgelig mere 
arbejde på universitetet end gymnasiet, men rammerne er også anderledes. 

• Desværre synes jeg, at det hele har været sammepresset i den forstand, at dette kursus er gået for 
stærkt. Synes lidt, at det spændende går af de diverse emner, da man bliver nødt til at læse lidt af 
alle fire temaere for at kunne følge med ift. pensum, hvis man som jeg ønsker at læse det hele og 
være forberedt til hvert modul. 

• Det er et mega godt kursus! Synes ikke personligt det har været særligt intensivt eller presset. Der 
har været god til at nå det hele 

• Der er til tider lidt for meget "fart på" forstået på den både at man nogen dage skulle læse op og 
forholde sig til flere meget forskellige emner (grundet hvot tæt forelæsningerne lå på hinanden. 

• Jeg føler det var været et spændende kursus, jeg har fået større forståelse for emnet. Jeg er dog 
godt klar over at jeg skal læse nogen ting op til eksamen. 

• Jeg synes det er en god ide, hvis man formår at brede forløbet lidt længere ud, da det er et bredt 
emne, som er svært at komme igennem på 18 dage. 

• en ting der kunne ænders var, brug af individuelle øvelses opgaver der kunne bruges til eksamen.  
 
det giver mere mening at lave en øvelse alene, når opgaven er individuelt. 

• Det vil være rart at forelæsningerne blev optaget og lagt på Moodle, så man har mulighed for at gå 
tilbage og høre dem igen 

• litteraturen var lidt tung, og dog længere tid at sætte sig ind i.(ordblind) 
• Generelt mangler flere fagbøger, fremfor videnskabelig artikler -da jeg personligt ikke synes at man 

får det samme udbytte ud af læsningen. Samt det at have et 'opslagsværk' i en eller flere bøger 
ville have været brugbart. 

• Opsummering af begreber og teoretiske pointer 
• I nogle moduler har vi været udsat for at blive peget ud af forelæser ud af det blå. Dette kan 

umiddelbart virke lidt grænseoverskridende for nogle studerende. 
• Der skal efter min mening snart ske en grundlæggende kursændring i den gymnasie-gørelse af 

universiteterne, jeg synes man kan mærke. Ofte føles det mere som klasseundervisning, hvor en 
lærer underviser og ikke som en lektor, der forelæser. Der er ALT for meget inddragelse af de 
studerende - det er forelæserne, vi er kommet for at høre. Ikke vores medstuderende. 

• Videoforelæsninger 
• undgå brug af bogen "Mit eget fælles bedste" 

 

M9: Semesterprojekt: Politisk sociologi samt kvantitative metoder 
Projekt- og semesterevaluering 
 
De studerende har udfyldt en evaluering efter afslutning af hvert af semestrets moduler. Efter 
projektaflevering ved afslutning af semestret udfylder de studerende en samlet projekt- og 
semesterevaluering, som fremgår af det følgende. 
 
  



Status 
 

 
 
 
Evalueringen er gennemført af 25 studerende ud af 135 mulige, hvilket giver en svarprocent på 19%. 
 

Projektevaluering 
 
 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 
Kommentarer: 

• Vores vejleder har været ekstrem ringe til at oplyse omkring målene. 
 

Fagligt indhold, interaktion og mulighed for hjælp 
 

 
 
 



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: 
• Vi benyttede vejledningsmøder med NN over Skype. På den ene side var det godt, fordi vi dermed 

altid kunne få hjælp. NN satte ikke begrænsninger på vejledning, hvilket var perfekt, og svarede 
ofte rigtig hurtigt på mails, hvilket var fremragende. Omvendt er en vejledning over skype dog lidt 
problematisk, fordi det er svært at føre samtaler, især når man er 7 mennesker til vejldning. 

• Overordnet har jeg haft det godt i min gruppe, men jeg bliver nødt til at sige, at seksmandskravet 
er latterligt. Og dybt useriøst at begrunde det med, at man samlet kan se, at større grupper får 
højere karakterer. Min og flere andres klare opfattelse er, at det i højere grad har rod i de massive 
besparelser instituttet har været udsat for. Så hvorfor ikke bare sige det? Det ville de fleste 
studerende også kunne forstå og sympatisere med. Der var i øvrigt ikke givet noget udsagn om et 
seksmandskrav i skrivelsen om gruppedannelse, så det kom meget bag på mig. Nå, men jeg har en 
del flere pointer, der alle vedrører gruppedannelsen, men resten kan studienævnet eller FU-
medlemmerne få glæde af. 
 
P.S. Lav en midterkategori - der er ret langt fra tilfredsstillende til utilfredsstillende. Vil fx. sige, at 
det faglige samarbejde i gruppen til tider kun kunne karakteriseres som jævnt godt, og det var i høj 
grad, fordi vi var for mange i gruppen. Seks mand er for mange at skulle enes om retning for 
projektet, dagsorden, ambitionsniveau, mødetidspunkter osv. 

• Trods en masse udfordringer i gruppen, formåede vi at få støtte fra vejleder til at kæmpe videre. Vi 
fik hele tiden gode råd og god motivation, hvilket jeg ser som altafgørende i forhold til at skrive et 
godt projekt, hvis man er under pres. 

• Synes det er lidt spild af både vores, og jeres tid, at der bliver gjort så meget i, at der fra start 
skulle dannes 6-mands grupper og hvis det ikke skete så fik man ikke mere vejledning end et par 
timer - når vejlederne så bare bagefter er fuldstændige ligeglade med sådanne regler og giver lige 
så meget vejledning anyway. Altså sådan en omgang skræmmekampagne er totalt irrelevant, når 
man bagefter bare finder ud af at det ikke holder stik - hvis det er samme smøre på næste 
semester, så tror jeg i kan forvente at en del vil være jævnt ligeglade. 

• Det har generelt været svært at lave aftaler med NN, og han har været meget langsom til at 
besvare mails og vende tilbage med materiale som han lover at sende. 

• NN var ekstrem svær at komme i kontakt med, og svarede oftest ikke på beskeder. Han havde 
heller ikke forberedt sig til nogle af møderne, hvis vi havde bedt ham om at læse noget. Desuden så 
kom han konsekvens altid mellem 10-40 minutter for sent til hver eneste møde. 

• Utroligt imødekommende og åben vejleder. Hendes dør stod altid åben, hvis der var spørgsmål 
spørgsmål. Desuden var NN god til at give kritik og inspiration, på en forklarende og respekterende 
måde. Vejledningerne var altid med et smil og man så frem til næste gang. 

• NN var en rigtig dygtig vejleder og var god til at få os godt i gang.  
Projektskrivningen blev dog lidt til side sat pga. de to andre eksamener der lå oveni, og det var lidt 
svært at finde ordentlig tid til det hele. 

• Vi har haft en utrolig stærk gruppe bestående af syv personer. Vi fungerede rigtig godt socialt, 
hvilket nok er hjulpet af, at 5/7 var i samme klynge på første semester, og vi i forvejen var gode 
venner. Det sociale har været en faktor som var med til af løfte det faglige niveau under forløbet.  
 
Udover dette har NN været en fantastisk vejleder, som altid har stået til rådighed, også selvom hun 
var på rejser og egentlig havde ferie, københavnerture eller dagligdagstjanser med familien. 
Kæmpe cadeau herfra. 

 
 
Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 



 
Kommentarer: 

• Jeg synes, jeg lærer rigtig meget af projektskrivning og det er også min vurdering, at andre 
studerende synes det samme. 

• Det har alt i alt været spændene - dog utroligt svært med metoder i STATA 
• Jeg havde en periode med sygdom, men jeg føler jeg kom efter det. Det selvfølgelig også et 

ekstremt tungt modul, og ikke nødvendigvis spændene for enhver. 
• Jeg er personligt blevet meget klogere af dette modul, og generelt hele semestret. Har man fulgt 

med i pensum, har man nu opnået forståelse af de tal, statistikker osv. man læser i videnskabelige 
artikler. Derudover er man blevet klogere ved kvantitativ undersøgelse 
 

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

 
 
Kommentarer: 

• Tidsforbruget øget i takt med hvor langt vi kom i projektet, men mødtes hver dag med gruppen de 
sidste 2 måneder. 

• Gruppen kunne godt have brugt mere tid og have mødtes mere hyppigt. Særligt i starten. Desuden 
var der et gruppemedlem som ikke bidrog med noget, udover sin blotte tilstedeværelse, hvilket 
skabte et irritationsmoment for de andre medlemmer. 

• Det svinger meget i dette semester, da der var tre eksaminer løbende undervejs. De var forholdsvis 
tidskrævende, så da forløbet startede brugte jeg og min studiegruppe mere tid på disse eksaminer, 
her har gruppen og jeg selv nok brugt omkring 10-20 timer afhængigt af ugens forløb. Men den 
sidste måned og mere til brugte jeg over 25 timer fordelt på syv dage. 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Jeg synes, det er nogen meget store projektgrupper, og det gør det lidt kaotisk at skulle arbejde 

sammen 6 personer i en gruppe. Dog er det selvfølgelig også forståeligt, hvis det er det, der er 
ressourcer til, men det kunne være fedt med lidt mindre projektgrupper. 

• jeg synes at modul 6 og 7 (især deres eksamener) har været en forhindring for projektskrivningen. 
Dette har resulteret i at processen med projektet er blevet udskudt flere gange, da fokusset har 
været på de andre modulers eksamen.  
 
Hvis det er muligt kunne der måske blive rykket lidt rundt på placeringen af modul 6 og 7 i forhold 
til projektet. 

• jeg synes at modul 6 og 7 (især deres eksamener) har været en forhindring for projektskrivningen. 
Dette har resulteret i at processen med projektet er blevet udskudt flere gange, da fokusset har 
været på de andre modulers eksamen.  
 
Hvis det er muligt kunne der måske blive rykket lidt rundt på placeringen af modul 6 og 7 i forhold 
til projektet. 

• Alt er jo meget ift. hvilken vejleder man har. Jeg ville dog sætte krav til, at man som min. skulle 
have 2-3 vejledningsmøder facetoface, så alt ikke var skype - så kunne resten af møderne sagtens 
foregå over skype, fordi det også giver noget fleksibiliet. 

• Lav seksmandskravet om. 
• Vores vejleder NN, var en rigtig god vejleder, dog kunne man mærke at havde alt for mange 

gruppe han skulle vejlede, så det tit at han var forvirret når vi havde vejledermøde. Jeg tror 
grupperne vil få bedre vejledning, hvis han havde færre grupper han skulle fokusere på. 



• Mindre forstyrrelser af andre eksamener 
• Jeg synes, at det ville være en god ide at tænke lidt mere over placeringerne af 

afleveringstidspunkterne. Vores midtvejsseminar lå lige efter påskeferien og derfor var det ikke 
muligt at komme i kontakt med vejleder. 

• Modulet lå ilde placeret i forhold til de andre og gjorde, at der skulle jongleres med 2 filosofi 
eksaminer og 1 i statistik. Dette gjorde det svært at finde tid til projektet og tog meget fokus. 

• Nej 
 
  



Semesterevaluering 
 

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

 
Kommentarer: 

• Højt tidsforbrug, generelt meget at se til i dette semester. 
• Hvis forelæsninger tæller med som timer brugt på studiet, er det over 40 timer 

 

Studiets indhold og faglige/sociale miljø 
 



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

• At kunne anvende statistiske metoder i praksis 
At kunne arbejde i projektarbejde, hvor man er nødt til at lære at diskutere fagligt og indgå 
kompromisser 

• Jeg har fået en god viden om sociologisk politk og en bedre forståelse for kvantitativ metode. 
• Betydningen af kvantitativ metode 
• Fandt ud af Stata nogenlunde, så det super. 
• At være kritisk 
• Da der var 3 skriftlige eksamener føler jeg, at jeg er blevet bedre til at formulere mig. Derudover 

bidrager projektet ligeledes med en god forståelse af det at arbejde problemorienteret. 
• jeg har fået god viden om sociologisk politik og en bedre forståelse for kvantitativ metode 
• Generelt om STATA - men stadig utroligt meget, som man IKKE kan.. 
• Det at arbejde i grupper er en stor læringsproces både på godt og ondt! 
• En grundlæggende viden om statistik og hvordan det kan benyttes i analyser.  

Grundlæggende (omend lidt overfladisk) indblik i politisk psykologi 
• At det ikke hjælper at give op på noget man engang har været dårlig til. (statistikker og tal)  

vigtigt at man i god tid starter på sit projekt og at man ikke overvurdere tid og egne evner. 
• Ka ikke lige umiddelbart komme i tanke om så mange - men synes at det er super ærgerligt at 

både modul 7 (kvan) og modul 6 (videnskabsfilosofi og politisk filosofi) fungerede så dårligt på 



dette semester. 
 
Tages der udgangspunkt i modul 7, så er jeg klar over at dette modul er kompliceret og kræver at 
man holder tungen lige i munde for at følge med, men ikke derudover så fungere det ikke at 
undervise dette modul som forelæsninger, der er ingen der får noget ud af det (og nu taler jeg for 
mange, men det er det alle har snakket om). Jeg selv har været ude og smide 4000 kr for at få 
lektiehjælp, og det er jo sørgeligt at jeg efter 60 min med privat underviser har lært mere, end til 
samtlige forelæsninger jeg har været til. 
 
Modul 6 derimod er stadig et mysterie for de fleste, tror jeg. Fra modulets start var der ingen der 
vidste hvordan eksamen skulle foregår, ikke engang forelæserne kunne klart og præcist forklare 
hvad der skulle ske - hvilket kunne tyde på, at de heller ikke var helt klar over hvad der reelt skulle 
foregår. Derudover er det i mit hoved helt skørt, at et modul med så få ECTS point skal omfatte så 
tidskrævende og lang en eksamen. Det faktum at der så er flere der har afleveret blankt, men 
stadig bestået - det synes jeg jo også er ganske imponerende, og enormt pinligt faktisk :)  
 
Så alt i alt, så synes jeg der er lang vej hjem, før dette semester er værd at tilbyde andre 
studerende. 

• Politisk sociologi 
• At man skal bare begynde med lektierne på dagen, i stedet for at udsætte dem. 
• Det ved jeg ikke 
• - Forståelse for uni 

- Forståelse for semesterprojekt 
- Lærer at håndtere mange ting på en gang 

• Bredere faglig viden 
• . 
• Jeg føler jeg har fået meget mere ud af projektarbejdet denne gang, på trods af nærmest ikke 

eksisterende vejledning fra vores vejleder. Ydermere synes jeg det har været nogle okay fag, 
selvom jeg ikke helt forstår relevansen for politisk filosofi. Det er et fag vi aldrig nogensinde 
kommer til at bruge i projekter, eller ude på arbejdsmarkedet, så ved politisk filosofi føler jeg ikke 
har erhvervet nogle vigtige kompetencer. Jeg synes det var meget fint at lære mere om statistik, 
det er relevant for fremtidige projekter, og er også noget der rent faktisk kan bruges ude på et 
arbejdsmarked. 

• Læren omkring statistik, nogle af de vigtige filosofiske tankegang og et indblik i brugen af statistik i 
projektet, samt lidt indblik i arbejdet med vælgere. 

• at tage styring i projektgruppen 
• anvendelsen af kvantitativ metode, samt udbydtet fra politisk sociologi 
• . 
• Forskellige filosofiske og videnskabsfilosofiske perspektiver 

Kvantitativt arbejde i form af statistsikker, p-værdi, z-test osv. osv. 
Samt forskellige teorier og perspektiver fra politisk sociologi. 

• Jeg har opnået en dybere indsigt i emner, som vi i forvejen var blevet introduceret for i forbindelse 
med kurset 'politisk sociologi.' 
Ligeledes har jeg oplevet en nyere form for gruppedynamik, som jeg har skulle tilpasse mig, men 
som jeg mener, har givet mig kompetencer til at arbejde sammen med en bredere vifte af 
personligheder. 
Ligeledes er jeg selvfølgelig blevet styrket i hvorledes et gruppearbejde om et projekt skal fungere 
for at opnå et tilfredsstillende samarbejde og resultat. 
 

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

 



Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 
 
 
 

Semesterkoordinators kommentarer 
 
Jeg anbefaler, at semesteret fremadrettet i store træk afvikles som hidtil. Dog med en række 
opmærksomhedspunkter, som gennemgås i det følgende. 
 
Modul 8: Politisk sociologi 
Evalueringen af Modul 8: Politik sociologi viser, at der samlet set har været stor tilfredshed med kursets 
indhold og udformning.  
Igen i år er der studerende der påpeger, at der er tale om et ret komprimeret kursus, men atter tyder i 
hvert fald FU-møderne på, at de at ved semesterets afslutning godt kan se, at det dårligt kan være 
anderledes. Og måske ikke er så komprimeret endda.  
Også øvelser nævnes igen i år. Der var en øvelse, der kiksede, og det har skabt lidt utilfredshed. Nogle 
efterspørger flere øvelser, men det har ikke samme opmærksomhed som sidste år, vurderer jeg.  
I år har der været et en del kommentarer vedrørende underviserne og forskelle i engagement og 
pædagogisk indsats. Det vil selvsagt være et fokuspunkt til F2020, og en løsning kunne være at forsøge 
at få færre undervisere knyttet til kurset. 
 
 
Modul 6: Videnskabsfilosofi og politisk filosofi 
Evalueringen af modulet ser ganske fornuftig ud. Læser man de kvalitative kommentarer samt referat fra 
FU-møderne, så fremgår det dog, at der har været store frustrationer angående portfolio-formatet og 
eksamen. Dette gælder først og fremmest til politisk filosofi-delen. Underviserne har gode argumenter for 
portfolioformatet, som passer godt til kursets sigte som ”refleksionsmodul”, så min anbefaling er, at det 
bevares. Dog giver evalueringerne anledning til at overveje, om kurset er for omfangsrigt ift. at det trods 
alt kun er på 5 ECTS.  Tilbagemeldingen fra de studerende lyder på, at læsemængde og arbejdsbyrden er 
ganske stor, og at modulet dermed har fyldt uforholdsmæssigt meget. 
 
Derudover anbefales det, ligesom sidste år, og som de modulansvarlige selv har meldt tilbage, at de til 
næste gang er opmærksomme på 1) at få kommunikeret, hvad portfoliomodellen går ud på, både 
didaktisk og metodisk, og at de 2) får afklaret, hvordan de får større ensartethed i portfoliokravene, 
således at det er helt tydelig for de studerende, hvad der forventes. 
Desuden kan man med fordel tænke i at få rammesat modulet lidt bedre fra start af, således at de 
studerende kan se hensigten med – og sammenhængen mellem – de to moduler.  
 
 
Modul 7: Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af 
kvantitative data 
Med kun 11 besvarelser af evalueringen af modul 7, er det vanskeligt at udlede meget derfra. 
Både den samt FU-møderne afspejler dog, at de studerende synes der er tale om et svært og til tider 
uoverskueligt modul. Niveau og omfang er justeret markant siden sidste år, hvilket jeg også vurderer har 
virket efter hensigten. 
Kritikken skal også ses i lyset af, at den modulansvarlige bemærker, at der er mange der ikke kommer til 
forelæsningerne og endnu færre til øvelserne. Det gør det alt andet lige noget vanskeligere at følge med! 
Hvor indlysende det end måtte være, vil jeg fremadrettet gøre ekstra meget for at understrege 
vigtigheden i at deltage. 



Noget der springer i øjnene i år er eksamen, hvor der i år har været en stor andel ikke-beståede. Den 
modulansvarlige forklarer det dog med den nye eksamensform, portfolioformatet, som gør det 
vanskeligere at snyde. De bemærkes således:  
”Der har været en stor andel ikke beståede, men det er på det nærmeste notorisk, at der i tidligere år 
har været en stor del, der har snydt, men ikke taget i det, og snyd er blevet mindre oplagt/nemt ved den 
nye eksamensform. Til gengæld ser man nu flere interessante besvarelser end tidligere.” 
 Det er vurderingen, at den grundlæggende struktur i kurset bevares, men som den ansvarlige selv 
bemærker, med en højere grad af seminaropdeling, da dette ser ud til at have en god virkning for de 
studerendes læring. 
 
Semesteret generelt:  
På baggrund af evalueringer, FU-møder samt semesterkoordinatorens egen erfaring, anbefales det, at vi 
til næste år afvikler semesteret som sidst – med skelnen til de opmærksomhedspunkter, der er angivet i 
det foregående.  
 

Studienævnets anbefalinger 
Semesterkoordinators anbefalinger tages til efterretning, og de opmærksomhedspunkter, der er angivet, 
søges fulgt.  
 
Der rejses ifm. modul 8 en mere generel problematik ift. at sprede undervisningen ud på mange 
forskellige undervisere eller koncentrere den omkring få. Hvor få undervisere sikrer en højere grad af 
kontinuitet og konsistens gennem forløbet, gør mange forskellige undervisere det muligt at inddrage 
ekspertviden på de forskellige områder. En anden problematik er oplevelsen af, at undervisere udviser 
manglende engagement og indsigt. Det er ikke acceptabelt. Det er modulkoordinators ansvar at sikre, at 
underviserne har indsigt i den kontekst, hvori deres undervisning foregår.  
 
Studienævnet beslutter, at studienævnsformanden skal søge at afdække kritikken sammen med 
modulkoordinator.   
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