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Evaluering, Politik og Administration,  
forår 2019, 4. semester 
 

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 
sammenholdt med semesterkoordinators kommentarer og studienævnets anbefalinger, fremgår i det 
følgende. 
 

Kvantitative evalueringer 
 
M15: Samfundsøkonomi og økonomisk politik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 69% svarende til, at 76 studerende ud af 110 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 



Læringsmål og anvendelse 

 

 
Kommentarer: 

• Rigtig fin undervisning 
• Personligt synes jeg selv, mikroøkonomi er væsentligt sværere end makro. Mere fokus på mikro 

ville være godt. 
• Fantastisk fag! 
• Føler mig ikke helt rustet endnu, men er heller ikke færdig med at gennemøve øvelserne med 

gruppen 
• Et utroligt forvirrende forløb, der er struktureret noget nært katrastrofalt. (Med undtagelse af 

mikro-delen, hvor NN har gjort et fantastisk arbejde.) 
• Jeg synes det var rigtigt forståligt, og det virkede godt med at få anvendt det, man lærte til 

øvelsesgangene 
• Vi har haft tre gode forelæsere, som har gjort mest muligt for at undervise os bedst muligt 
• hver forlæser har deres egne mål og metoder og fokus de lægger vægt på ver eksamens hvilket for 

mig forekommer ekstremt forvirrende. 
• Der blev generelt informeret super godt i starten af forløbet så man vidste hvad kurset handlede 

om. NN og især NN har været super gode til at informere om formål men også ændringer 
undervejs. 

Interesse for fagområde 

 
 

Kommentarer: 
• Mikro super spændende. Makro kan godt blive for flyvsk 
• Interessen er der egentlig, men økonomi er for mig ret svært, så det er svært at bibeholde 

interessen når det er så uoverskueligt svært. 
• De har fået vores øjne op for hvor nogle centrale elementer samfundøkonomi er, og hvor fedt og 

vigtigt det er at vide 
• Super fedt modul - virkelig svært og udfordrende men når man så forstår det, er det virkelig fedt 
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Kommentarer: 
• Der var problemer med at få grupoerum til udarbejdelse af øvelserne, og det var derudover ikke 

altid muligt at drage nytte af hjælpelærere af samme årsag. 
• Det har været svært at nå læsestoffet, hvis der har været mere end et enkelt kapitel. 
• NN: Super pædagogisk på den gode måde. + 

Øvelser: Hjælpelæren siger i første øvelse, at øvelser ikke bliver bedømt/kigget på. Skaber en 
ligegyldighed 

• Helt vildt godt og spænende modul. Især NN og NN har været super dygtige til at forklare tingene 
pædagogisk, og man kan mærke at de går op i at man rent faktisk lærer stoffet. (NN har også være 
god).  
Grundbogen er også RIGTIG god, Colander forstår virkelig at forklare det grundigt.  
Øvelsesformen har også fungeret rigtig godt. 

• Der er mangler plads til at sidde i forbindelse med øvelser. 
• Jeg har været meget utilfreds med bogen. Perspektivet er enormt USA fokuseret, så stort set alle 

eksemplerne kan ikke overføres til en dansk kontekst, og tonen er ofte nedladende overfor ting der 
ikke passer indenfor Colanders paradigme. Jeg ville gerne have haft noget litteratur der i det 
mindste forsøgte med en objektiv tilgang. Som minimum kunne noget mere supplerende litteratur 
havde været godt. 
 
Desuden har det været enormt problematisk jf. øvelserne at vi ikke har haft mulighed for at booke 
grupperum, og da der i forvejen er så få grupperum tilbage har det betydet, at det har været svært 
for de fleste af os at finde steder at arbejde. 

• Det er svært med en engelsk bog, når økonomi i forvejen er svært på dansk. Derudover er det 
forvirrende for os, at vi ikke må læne os 100% op ad bogen, fordi forelæserne ikke mener, at 
Colander har ret. Det er altså forvirrende at skelne mellem, hvad man må sige eller ej til eksamen. 

• Når jeg vurderer disse fem spørgsmål som 'meget tilfredsstillende' er det hovedsageligt med 
udgangspunkt i NNs og NNs forelæsninger. Jeg havde meget svært ved at følge med i NNs, som jeg 
fandt rodede 

• Det pædagogiske indhold har været bedst ved mikroøkonomien; jeg synes, at graferne hér har 
været gennemgået bedre og tempoet har været langsommere, så man har kunne følge med og 
forstå det i dybden 

• Det var svært at gemnemføre øvelserne, fordi der var mangel på steder hvor vi kunne sidde og 
arbejde med dem. Derfor brugt vi lang tid på, at gå rundt i de forskelle bygninger i forsøge på at 
finde et sted at sidde. I langt de flest tilfælde endte vi med at sidde langt væk fra hjælplærrene og 
vi fik dermed ikke ret meget ud af dem. 

• Det kunne have været rart at alle forelæserne havde lavet en række spørgsmål eller læseguide til 
pensum, for at have fokus på hvad der er det vigtigste i pensum. 

• Synes vi har haft nogle rigtige gode undervisere som formår at forklare svært stof på en let 
forståelig måde.  
Vil især rose NN for hans undervisning!! 

• Det pædagogiske indhold har været rigtig godt ift. det mikroøkonomiske, men jeg synes at det har 
haltet en smule efter ift. det makroøkonomisk 



• NN og NN har haft en meget pædagogisk tilgang til undervisningen, og derfor føler jeg mig meget 
rustet til eksamenen (i deres forelæsninger). 
Der var rigtig meget litteratur til de første 5-6 forelæsninger - helt klart i overkanten. 

• (1)  
Det kommer meget an på hvilken forelæser der tænkes på.  
NN (fantastik NN (supergod) NN (udemærket) 

• Jeg synes godt at man kunne have suppleret med en dansk bog som også ville være ligeså stor del 
af pensum som Colander har været. Det havde på nogen gjort det nemmere at forstå hvis noget af 
pensum også var på dansk, udover det supplerende litteratur der er lagt ud 

• der er konstant kommet drypvis information hvilket  har været meget forvirrende og der har været 
megen modstridende information og rettelser hvilket har været forvirrende. 

• Fantastiske undervisere. Især NN og NN er de bedste forelæsere vi har haft på universitet - og nok 
også de bedste undervisere i min skoletid. De er simpelthen suveræne. NN er også en dygtig 
underviser. Der har dog været meget frusterende tilfælde, hvor kursus litteraturen ikke er angivet 
(Colander, TBA) en uge før modulet. Det er til stor frustration for de studerende. Beklageligt blev 
NN syg under modulet, men i princippet bør alt pensum være offentliggjort når modulet starter. Det 
var for ringe at vente ind til 3 dage før, for at vide hvad man skal læse 

• Det pædagogiske indhold har været så godt ved NN og NN men mindre godt ved NN.  
Den anvendte litteratur har for mig været en stor udfordring men det fordi jeg har svært ved at 
lære nye ting på et sprog der ikke er dansk. Kunne overveje at anvende youtube-videoer eller 
Nationalbankens læringssider som supplerende til dem som har svært ved at forstå det. Men NN har 
til gengæld også været rigtig god til at anbefale gode danske bøger, hvor man kan lære det der. 
 
 

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

 
Kommentarer: 

• Havde jeg været bedre til at læse pensum, der grundet fremmedsprog godt kunne virke tungt til 
tider, var udbyttet alt andet lige større. Ikke en plet at sætte på underviserne! 

• Det er nok så stort pga. øvelses/eksamensformen 
• NN, NN og NN har alle formået at vække en interesse for økonomi jeg ikke havde til at begynde 

med, det er det bedste modul der har været på studiet indtil videre 
• Forelæsningerne var generelt gode 
• Suverænt det bedste kursus vi har haft, og med de dygtigste undervisere 

 

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

 
Kommentarer: 

• Det kan være svært at nå, hvis man læser det i dybden 
• Det har været rigtig deligt, at der kun er brugt en enkelt bog 
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• I nogen grad. Dog har det været svært i starten af modulet at finde tid, da jeg gfik 67 
forelæsninger i marts. ! 

• Suppleret med youtube. dette kunne forelæserne med fordel inkludere som dele af pensum - det er 
nogle gange lettere at opnå en forståelse for modellerne ved at se det grafisk og så læse bagefter 

• 90+% 
• Colander er velskrevet og god at læse. Det var imidlertid irriterende at mange spørgsmål berørte 

dansk kontekst, når Colander ikke nævner Danmark. Samtidig var det muligt at se danske 
eksempler i bogen af Beate, som ikke var pensum. 

• Jeg har nærmest ikke læst i Colander fordi jeg har haft svært ved at forstå det men har så i stedet 
benyttet mig af de danske bøger som NN har anbefalet 
 

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

 
Kommentarer: 

• Det kan godt være, at der ikke har været opgivet meget litteratur til hver gang, men den mængde 
der så har været, har været enormt kompleks og til tider svær at forstår, hvilket har gjort, at det 
har taget en del tid. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Lidt bedre styr på øvelsesgangene ift. det gennemgåede litteratur. 
• Jeg synes generelt at kurset og den nye bog har fungeret super godt. Øvelserne og øvelseslærerne 

har været guld værd. Ærgeligt med den forvirrende nummerering af øvelserne og at NN lagde 
litteratur ud så sent. 

• Jeg har forstået, at der er mange, som er utilfreds med eksamen. Jeg vil dog slå et slag for, at det 
er rigtigt godt, at det er en mundtlig, da stoffet er enormt vigtigt og centralt, men også svært. 
Mundtlig er den eneste måde, hvorpå studerende virkelig kommer i dybden med stoffet. 

• Lad folk vælge egne grupper fra start af  
Nogle øvelsesopgaver kunne godt være formuleret meget tydeligere 

• Der må gerne være overensstemmelse mellem de krav der stilles til eksamen.  
 
Specifikt er der forskel på, hvor stor forskel graferne spiller hos de enkelte forlæsere. En vægter 
graferne meget højt, mens andre slet ikke anvender dem. 

• Mere MIX mellem mikro/makro. Så det ikke er så adskilt 
• Overordnet helt vildt godt modul. Spændende, pædagogisk og brugbart 
• få fat i nogle bedre hjælpelærer der rent faktisk har styr på stoffet og kommer til øvelsestimerne 
• Få nu sat en fast struktur fra start og hold jer til den. 
• Der har slet ikke været styr på de praktiske omkring modulet som gruppedannelse, hvilke øvelser 

der skal laves, hvornår øvelserne skal afleveres og hvordan øvelserne skal bruges til eksamen. 
Næste semester burde de studerende selv vælge grupper fra starten af så alt det kaos ikke opstår! 

• Sørg for at lægge undervisning fladt ud til hele semesteret.  
 
Jeg have 4 fag i marts måned. Ikke tilfredsstillende for mine karaktere og min overordnede 
udfordringer med at være forberedt og fokuseret til forelæsningerne. 

• Kurset har været godt, men det er simpelthen for dårligt at konstant bliver ændret på 
eksamensformen. Man favoriserer underviserne siges der, men det er for ringe at der ved starten 
og moodle står at man eksamineres i hele litteraturen, men det gøres jo ikke.  
 
Undskyldningen er jo at det er et nyt forløb, og det er selvfølgelig fair, og NN skal have stor ros for 
at forsøge. Han er god. Generelt har alle undervisere været gode. 



 
Hvis én offentliggøre eksamensspørgsmålene, så skal alle gøre det, så der ikke er forskel. 

• Mere klarhed omkring eksamen fra start i modulet. Det har været meget forvirrende om, hvordan 
eksamen skulle forløbe, hvilke spørgsmål man kunne trække og om man blev testet i både mikro og 
makro. 

• Sindssygt dygtige forelæsere. Stor fan af NNs forelæsninger og strukturen i dem :) 
• Der må gerne være en mere rød tråd mellem hvad forelæserne gerne vil lære os. Det forvirrer os, 

at forelæserne gør tingene til tider MEGET forskelligt. F.eks. op til eksamen, hvor nogle 
eksamensspørgsmål bliver offentliggjort en uge inden eksamen, og dermed har man mulighed for at 
læse op til det specifikke, hvor man ved de andre forelæsere må tage alene udgangspunkt i 
øvelserne, og hvor vi reelt set ikke ved, hvilke spørgsmål de har udtaget. 

• Skær endelig ikke repetitionsforelæsningerne væk - dem har vi alle fået meget gavn af.  
 
Det har været svært at forstå hvordan opdelingen mellem NNs og NNs forelæsninger har været. 
Man kunne med fordel have en gennemgående forelæser til mikro og en anden til makro - så kunne 
man også undgå forvirringen mht. øvelsesbrug til eksamen.  
 
Jeg har fået rigtig meget ud af øvelseslærerne 

• Hjælpelærerne kunne godt have fået mere information omkring øvelserne, altså et bedre 
samarbejde mellem underviser og hjælpelærer, da jeg ikke føler at man har fået særlig meget ud af 
det hver gang.  
Hver enig om hvordan man kørereksamen da det er lidt uretfærdigt at man har foskellige syn på 
det 

• Vær enige om, hvorvidt man anvender administrative grupper eller selvvalgte grupper. Når man har 
besluttet sig, så fasthold. 

• Næste gang bør man enten lægge sig fast på om man vil have administrative sammensatte grupper 
eller om vi selv må danne grupper.  
Derudover er det under al kritik at eksamen er blevet ændret midt under modulet. Der burde man 
have lagt sig fast på eksamensformen fra start af. 

• Langt bedre struktur ift øvelser. Det har været forvirrende 
• Synes der skulle have været mere fokus på at finde lokaler hvor der er plads til hjælpelærerne.Jeg 

synes det kunne være smart med flere lokaler sådan at  man kunne  dele hjælpelærerne op sådan 
at der var to hjælpelærer i hvert lokale, da jeg føler dette vil gøre at folk har mulighed for at få 
hjælp.  
Der har i flere tilfælde været fyldt i fib.2 når vi har skulle lave øvelser, og det tvinger folk til at finde 
lokaler i andre bygninger da der ikke har været plads. 

• NNs mikro del var noget af den bedste undervisning vi har haft indtil videre på studiet(altså i de 4 
semestre) Virkeligt forståligt, gode forklaringer og der virker godt med at forklare graferne, og så 
tegne på ipaden. Det eneste, der måske mangler, var at forklare lidt bedre, hvordan man afgør, 
hvad der er forsvinder fra markedet, og hvad der bliver til skatter osv.  
NN også meget forståligt og godt, du fokuserer på det, som vi skal huske til eksamen. Bare bliv ved 
med at sig, hvad der er vigtigt at huske, og hvad der mere er nogle små detaljer, som er knap så 
vigtige for at kunne forstå det store billede. Så kan man kigge på detaljerne, når man har forstået 
det store billede. Men alt i alt et godt kursus :) 

• Primærlitteratur på dansk eller som supplerende lærebog 
• Man kunne med fordel have valgt en dansk lærebog. Det engelske gør kompliceret økonomi endnu 

mere kompliceret, da begreber, selve forståelsen og pointerne ofte går tabt. 
• Utilfredsstillende at der er ikke er styr på grupper lige fra starten af. Der blev lavet administrative 

grupper men der var også "mulighed for at lave sine egne grupper", hvilket resulterede i at langt de 
fleste fandt sammen med nogle andre og de resterende lige pludselig ikke havde nogle grupper, 
fordi de stolede på administrative grupper som ikke gav dem information om noget. Hvis man laver 
administrative grupper, så enten sig at de er obligatoriske eller man fra start af skal lave sine egne 
grupper. Så undgår man det kaos der opstod. 

• synes det er for dårligt at NN bukker under for at der er nogen der er utilfredse med administrative 
grupper, og sender en mail i weekenden, og laver gruppedannelse om mandagen, da nogen ikke 
kunne komme den dag, derfor blev de rigtig dårligt stillet ift. grupper, hvilket endvidere resulterede 
i at nogen ikke kom i gruppe før sidst i forløbet. derfor var der nogen der har siddet med alle 
opgaver alene, hvilket slet ikke er optimalt, man har ikke kunnet sparre med andre, og derfor blev 
man meget usikker på om ens svar er rigtige. Skide dårligt at man bliver sat i en sådan stressende 
situation, hvor man selv skal finde gruppe, især når man ikke kender nogen på studiet. Der burde 
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være mere styr på det, og mere hjælp til dem der ikke var i gruppe. Følte at man blev overladt til 
sig selv, hvilket var meget stressende, især når man skulle sidde med det hele selv. 

• Det har fungeret godt 
• Mere pædagogisk tilgang ift. grafer inden for makro evt. 
• Måske kunne det være en ide at droppe niche-forelæsninger om behavioural economics og 

institutional economics for at bruge den fritgjorte tid til at aflaste mikroøkonomi og sprede pensum 
lidt ud (eller gå mere i dybden). Der var som nævnt rigtig meget litteratur til de første 5-6 
forelæsninger i mikroøkonomi. 
Antallet af øvelsesspørgsmål var også lige i overkanten, især når vi selv skulle opsnuse information. 
Det kunne være en ide med lidt færre og mere præcist formulerede spørgsmål i fremtiden. 

• Genrelt et helt forrygende fag som efter min mening har været det bedste fag på studiet indtil 
videre. Man har virkelig gået ud efter hver eneste forelæsning og følt man har lært rigtig meget. 
Dette har været tilfældet ved samtlige lektioner og under alle forelæsere. Eneste lektion som var 
mindre god var den om institutiel økonomi. Det eneste som ikke har fungeret på kurset har været 
planlægningen af eksamen til makro-delen. Der har været stor usikkerhed om hvilke spørgsmål 
man ville kunne trække og der har generelt været rigtig mange mails fra især NN som både har 
været gode, men også skabt mere forvirring. Endeligt har jeg og flere andre studerende oplevet at 
NN har været utrolig arrogant og nedladende i sine svar på mail. Jeg har aldrig i min studietid følt 
at en lærer har været så respektløs på ens spørgsmål. NN er rigtig god til forelæsningerne, men 
han burde ændre sin attitude i forbindelse med svar over mail. 

• Jeg synes eksamensformen skal ændres. Det er ikke en rimelig form. Der er kæmpe forskel på 
Mikro og Makro, der burde være et sammenspil til eksamen. Heller ikke fair, at Øvelsespørgsmål 
som indgår i eksamen fra NN og NN er lagt op, men NN skal man gætte sig til. 

• NNs undervisning i mikro har været rigtig god og jeg synes jeg har fået god forståelse af stoffet 
efter hans forelæsninger. NN har været meget god til at sørge for at det han gennemgik blev 
forstået af alle.  
 
Det har dog været lidt forvirrende i makro med to undervisere. Jeg tror det havde været bedre hvis 
der kun havde været en underviser i makro. 
Og så det skal fra modulets start være fastgjort hvordan eksamen skal foregå. Det har været meget 
forvirrende at der midt i forløbet  er blevet lavet om på eksamen 

• meget mere klar og tydelig information og meget mere tydelige retningslinjer for eksamen for det 
har været meget forvirrende. 

• - Geniale undervisere 
- Colander er god, men suppler med beate for dansk kontekst 
- Oplys litteratur ved start på kurset 

• Skal være NN og NN der underviser, da de generelt gør et super stykke arbejde og man virkelig 
meget fagligt ud af det. De har gjort det rigtig overskueligt og gjort en klar til at komme til 
eksamen.  
Modsat har det været sværere ved NN fordi man nu inden eksamen sidder tilbage med følelsen af at 
man nødigt vil op ved ham fordi hans forelæsninger har været lidt sjusket og man ikke helt har 
forstået hvad man skulle op i. 

 

Politik og Administration & Samfundsfag, forår 2019, 4. semester 
M16: Moderne politikbegreber og analysetilgange 
 
Status 
 

 



 
 
Besvarelsesprocenten er på 12% svarende til, at 13 studerende ud af 110 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 

Læringsmål og anvendelse 

 
Kommentarer: 

• Jeg føler på ingen måde, at der er givet forståelse for fagets relevans. Jeg føler i den forbindelse 
hverken, at jeg er blevet rustet med centrale teorier, begreber eller tilgange. På trods af at jeg har 
været til alle forelæsninger og læst alt materiale, så føler jeg ikke, at jeg har fået noget ud af 
modulet.  
Når modulet beskrives som benyttende af "centrale" begreber, teorier med mere, så forventer jeg, 
at det faktisk er centrale elementer.  
Eksempelvis benyttes teksten om Immanent, integrativ og defeticherende kritik. Der er ikke EN 
tekst om det opgivet udover NN egen. Dette kalder jeg IKKE en central begreber/teori/tilgang (Er 
det det ene eller det andet? For det er jeg ikke engang klar over. Er i?)  
Jeg føler, at undervisningen er tilrettelagt med forberedelse til eksamen, hvilket har været dejligt, 
men jeg har intet fået med videre, som jeg kan benytte til senere udover forståelse for diskurs, hvis 
dette var hensigten, så kunne det være gjort langt smartere. 

• At lave forelæsninger hvor man bare præsenterer et begreb, som om man har brugt to min på 
wikipedia er spild af alles tid. 

 
Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Kurset er meget en gentagelse fra 1 og 2 semester, hvilket gør at mange ikke dukker op til 
forelæsningerne. 

• Jeg forventede, at modulet ville tilrettelægges efter netop moderne politikbegreber og 
analysetilgange. Foruden diskurs, vil i kalde NOGET af det vi har lært for moderne tilgange?  
Jeg havde klart forventet en mere opdateret tilgang til dagsordenen.. Jeg kan ikke forestille mig, at 
der i politik inddrages marxisme, behaviouralisme, funktionalisme, pluralisme, korporatisme, 
elitisme som moderne tilgange. Desuden har vi før været i kontakt med disse begreber..  
Modulet startede godt ud med politik som omstridt begreb, det var i langt højere grad hvad jeg 
havde forventet - ligehedes var diskurs. Det er elementer som er meget velovervejet, opdateret og 
benyttet i faget. 

• Ved fagets start blev det præsenteret, at faget vil bygge videre på mange teorier som vi havde haft 
om tidligere. Meget af modulet var dog bare en gentagelse af tidligere undervisning. 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
• Jeg må indrømme, at specielt NN skal passe på formuleringer osv i undervisningen.  

Han er enormt intelligent, og det afspejles i undervisningen. Problematikken ligger i, at vi er 
politologer og IKKE filosoffer. Jeg har ikke brug for at få besvaret spørgsmål med spørgsmål og jeg 
har ikke brug for komplekse lange forklaringer. Jeg har brug for at forstå stoffet, og det er svært, 
når det hele bliver meget komplekst og langtrukkent. Kort eller som et minimum simpelt og 
letforståeligt.  
Det formår NN desværre sjældent. 
Jeg har læst alt materiale og jeg synes generelt det har været fint nok læsestof. Teksterne om 
henholdsvis Habermas og immanent, integrativ og defetihing kritik gav mig absolut ingenting. 
Specielt teksten om Habermas var så knudret skrevet at man brugte enormt lang tid på at forstå 
sætningerne og til tider forstod jeg simpelthen ikke hvad der stod. Sætningerne var lange, 
uoverskuelige og manglende/forkert kommatering flere steder gjorde det bare endnu mere 
forvirrende. Derudover er jeg ikke tilfreds med den retning, som faget har taget, hvilket jeg har 
udtrykt i tidligere kommentarer. 

• Øvelserne virkede til at være en eftertanke. Spørgsmål vedrørende øvelser blev ofte mødt med 
forvirring fra underviserne, og det virkede som om, at der ikke eksisterede nogen klarhed ift. 
hvordan øvelserne ville forløbe. Selve øvelserne havde for dybe spørgsmål ift. den plads man havde 
til at udfylde den. Øvelserne virkede ikke efter hensigten, og det generelle syn på øvelserne, på 
tværs af studiet, virkede rigtigt negativ. At øvelserne og feedback ikke var anonym, gjorde at 
mange ikke følte sig trygge ved at aflevere opgave og give hård med fair feedback. Feedbacken  fra 
de andre studerende var af varierende kvalitet, og man fik ofte at vide, at noget af det man havde 
skrevet kom godt omkring alle begreber, mens man fra andre fik det modsatte at vide. Der var 
simpelthen hverken klarhed om øvelserne, hvad de burde indholde og hvordan man giver feedback. 
Modulet virkede generelt forvirrende. 

• Det der feedback funker overhovedet ikke. Det virkede ikke på 2 semester og det virker heller ikke 
på 4 semester. Hvorfor skal vi overhovedet give jer feedback, når i tydeligvis bare smider den i 
skraldespanden. Stop med de her symbolske evalueringer og gør noget! 

• Alt for meget af litteraturen var noget vi havde læst før og generelt var der på kurset rigtig mange 
overlap fra tidligere moduler. 
 

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

 



Kommentarer: 
• Det har simpelthen været for eget gentagelse af tidligere forelæsninger. Man bliver fortalt at kurset 

skal gøre os i stand til at se tingene gennem forskellige briller. Jo vist, det er fint nok. MEN det har 
godt nok været svært at finde motivation til det. Kunne med fordel placeres på 1. eller 2.semester. 
Det virker underligt. Måske problemet også kunne løses med brug af andre undervisere. NN er ikke 
særlig inspirerende og er meget demotiverende. Hans håndtering af faget er dårlig, der er masser 
af uklarheder ved alt. Typisk aldrig et konkret svar man får, og dette frustrerer. 

• Dette modul har i sin helhed virket som et "fyld fag" og spild af tid. Hvis man endelig skal lave 
sådan et modul burde det ligge tidligere på studiet. 

• Modulet virkede forvirrende og uklart. 
• Kunne ligeså godt have læst på Wikipedia. 
• Kurset var præget af mange overlap fra tidligere kurser og man følte dermed ikke at læringen blev 

ret stor. Samtidig var det svært at se, hvilken faglig nytte kurset gav 
 

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

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

 
Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Det her kursus er af de fleste studerende blevet nedprioriteret, da det ligger sammen med 

samfundsøkonomi, som er et svært fag og kræver en del forbedrelse + øvelser. Dette modul 
kræver selvfølgelig også forberedelse, men bliver nedprioteret da det er meget gentagelse fra 1 og 
2 semester og det samme er noget af pensum. Dette modul burde havde lagt i starten af 
semesteret, så tror jeg at det var blevet prioteret meget mere end det gør nu.  
 
Det føles dog også som, at dette modul er"smidt" ind fordi at der lige mangler 5 ects point for at 
kunne bestå dette semester. Jeg synes at i til næste år skal vurdere, hvornår dette modul ligger i 
forhold til valgfag og andre moduler. 

• Som skrevet under "det faglige udbytte". NN virker som en forkert modulkoordinator. Det hele er 
uklart, eksamensformen er underlig. Peer-feedbacken fungerer måske i 40 % af tilfældene. Man kan 
som elev risikere at få feedback fra 4 medstuderende som mener at det bare er super godt, hvortil 
man kan ende med at dumpe fordi besvarelse ikke lige var det som bedømmeren havde tænkt 
opgaven skulle indeholde.  
En anden mulighed er at du slet ingen feedback får fra medstuderende.  
 
Overordnet har faget været demotiverende og en gentagelse af tidligere forelæsninger. Dette er 
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noget som rigtig mange har ytret sig om i løbet af modulet. YDERLIGERE kunne modulet ha' været 
startet i februar måned. 

• Jeg har i evalueringen udtrykt en ret stor utilfredshed for kurset. Derudover er jeg meget utilfreds 
med eksamensformen.  
Det er SÅ demotiverende at lave skriveøvelserne, når man ikke skal aflevere alle til eksamne. 
Derudover synes jeg, at det er en mærkelig måde at aflevere eksamen på, når det ikke er en 
bestået/ikkebestået. Jeg har ikke fornemmelse for, hvad der ønskes og efter feedbacklektionen med 
NN den første gang blev det endnu mere forvirrende. Det virkede som om, at han ikke selv var klar 
over hvordan den skulle laves, men tilsyneladende var det ikke godt nok, det der blev leveret.  
Hvis han ønsker retningslinjer, så skriv dem..  
Jeg er ikke den eneste der er utilfreds. Det er en generel holdning, som der er diskuteret meget på 
studiet og jeg synes i høj grad, at i skal tage dette modul til efterretning. Det har været et modul, 
hvor jeg virkelig har følt, at jeg spildte min tid. Jeg er generelt meget pligtopfyldende, hvilket 
betyder, at man fra udleveringsdatoen af eksamensopgaven føler sig presset. Lav det dog til en 48-
timers eller såvel som 24-timers bestået/ikkebestået, eller find på noget andet, for det her fungerer 
ikke.  Faget virker på mig ikke relevant som det er nu. Når det så er sagt, så synes jeg, at 
skriveøvelserne har været en fin øvelse, selvom de rettelser som jeg fik var begrænsede og nært 
ubrugelige. Det er ærgeligt, når jeg håbede på, at nogen ville give mig feedback. Husk derudover at 
lav det anonymt. 

• Eksamensformen er frustrerende af flere årsager. Først og fremmest bliver der ikke afsat tid til den. 
Det betyder, at vi skal bruge en større del af vores fritid på den end på andre moduler. Dernæst er 
alle aspekter af modulet uklare. Vores eksamen er uklar da vi har meget lidt plads til, hver opgave 
men uden noget konkret at tage udgangspunkt i. Det føles derfor som en gætte-leg hvor man bare 
må håbe, at det man vælger at fokusere på, er det som i ønsker vi skal fokusere på. 

• Øvelserne bør fjernes, de forvirrer mere end de gavner. Især at man skifter mellem individuelle og 
fælles øvelser. Underviserne havde også forskellige antagelser om besvarelserne af øvelserne, 
f.eks. blev der i feedbacken til skriveøvelse 1 lagt vægt på, at man gik i dybden og forklarede de 
brugte begreber, hvorimod der i skriveøvelse 3s feedback, blev lagt vægt på, at man skulle 
forvente, at læser kendte alle begreber fuldkommet...    
Det ville være langt bedre med arbejdsspørgsmål, som skulle besvares, som det blandt andet 
foregår på økonomi modulet. Dette giver anledning til at diskuterer mere med sine medstuderende, 
hvilket kun kan gavne med de komplekse koncepter og begrebsforståelser, som der arbejdes med i 
faget. 
Men hvis man ønsker at bevare øvelserne, så mener jeg, at de burde gøres til gruppeøvelser, så 
man kan opnå den gode diskussion og forståelse, som jeg mener dette fag kræver. Feedback kunne 
også laves på gruppebasis, derved undgår man at kritikken kan virke personlig.  
 
Generelt virkede modulets opbygning forvirrende. 

• Jeg forstår simpelthen ikke hvordan læringsmålene kan bedømmes tilfredstillende ud fra 
Eksamensspørgsmål. Hvordan kan vise kompetencer i at være teoretisk-analytisk når man knap nok 
har plads til at gå igang med at præsentere et begreb for du skal videre til det næste. Det virker til i 
intet har lært fra politisk filosofi. 

• Jeg synes at det her kursus er helt tosset placeret og mærkeligt at det ligger på 4 semester. 
Derudover synes jeg ikke at undervisningen var særlig givende det at undervisningen var så 
filosofisk.  
Endeligt synes jeg at eksamens spørgsmålene til del 2 var virkelig dårligt formuleret. Det virker 
mærkeligt at starte med en sammenligningsopgave. Man kan jo ikke sammenligne uden en 
redegørelse og så kan man jo kun lave opgaven forkert. Og når den så slutter af med en 
redegørelse hvor det ikke kan undgås at lave den diskuterende , her kan man igen kun lave 
opgaven forkert. 

• Det var et meget mærkeligt modul. Det føltes lidt som om, at man havde taget en masse emner, 
som man ikke vidste, hvor man skulle placere, og så har smidt dem ind her. Der var ikke nogen rød 
tråd. 
Øvelserne var alt, alt, alt for løst defineret, og det var til stor frustration. Det er fint nok at vi skal 
være kreative, og at det kan gøres på mange måder. Men øvelserne dannede grundlag for 
eksamen, og eksamen skal ikke være så 'fri'. Min eksamenskarakter skal ikke afhænge af, om den 
der nu retter min opgave mente, arbitært synes, at det var en måde, man kunne gør det på. Der vil 
jeg gerne have retningslinjer. 
 
Som med de andre gange vi har haft ham: NN er ikke en specielt dygtig underviser. Hans 
forelæsninger fremstår ofte rodet, det er svært at finde ud af, hvornår vi snakker om hvad, og 



hvilke kasser emnerne hører ind under. Det føltes tit som om, at vi bevæger os for langt ud af et 
filosofisk plan, og at vi mister kontakt med det håndgribelige. Det bliver svært at finde ud af, hvad 
vi snakker om og hvornår. 

• Generelt lider modulet af at være utroligt dårligt organiseret. Her tænkes i særdeleshed på eksamen 
og de tilhørende spørgsmål, der er et samsurium af dårlige beslutninger og ringe tilrettelægelse. 
Hvis der overhovedet er en idé i at beholde faget, så vil jeg håbe, at I vil lave faget om til 
bestået/ikke-bestået. Personligt føler jeg ikke, at dette kursus har suppleret min viden fra det 
grundkursus vi fik på 1. semester særlig meget, hvorfor det i det hele taget virker lidt unødvendigt. 

• Klart det fag som jeg synes har fungeret dårligst på min uddannelse indtil videre. For det første var 
der for meget forvirring omkring øvelse 1, hvor det var svært at finde ud af hvordan man skulle 
gribe øvelsen an.  
 
Derudover var der flere overlap fra tidligere kurser og eksempler på tekster (fx den om 
nyinstitutionalisme) som vi har læst og arbejdet med før. Når der er disse overlap føler man, at ens 
faglige udbytte er meget lavt og at man hellere ville bruge tiden på andre kurser. Samtidig står jeg 
her (efter at have skrevet eksamen) og vil have meget svært ved at sige, hvad jeg egentligt har 
lært på dette kursus. Alt i alt et rigtig dårligt tilrettelagt kursus, hvor der bør foretages markante 
ændringer eller helt droppes til fordel for andre kurser.  
 
Derudover kan jeg sige at jeg ikke har snakket med en eneste fra studiet som har været positiv 
omkring dette kursus, hvormed det billede jeg tegner rækker længere ud end blot min opfattelse. 

• Har to kritikpunkter. 
 
For det første synes jeg sagtens modulet kunne have været kogt ned til væsentligt færre moduler, 
eller måske lagt sammen med et andet. En stor del af lektionerne omhandlede emner vi har lært 
om mange gange, både i forbindelse med andre lektioner og i forbindelse med eksamener.  
Eksempelvis virker det overdrevet at have en hel lektion om marxisme eller rational choice, når det 
er noget, der blev introduceret grundigt til i de to intro-moduler på første semester, og også er 
blevet berørt mange gange siden. 
 
For det andet synes jeg eksamen var dårligt struktureret. Formen er i princippet god nok, det er 
rart at man kan skrive den ene halvdel på forhånd og få feedback. Men der var bare flere gange vi 
fik modstridende informationer af forelæsere, og der var generelt meget uklarhed i forbindelse med 
formen fra starten. 
 
Desuden lå den rigtig dårligt - vi havde en hel del samfundsøkonomiforelæsninger i dagene op til. Er 
med på at vi fik den i påsken, men de fleste vil jo gerne bruge den med familie og påskefrokoster 
osv. 

 

M17: Evaluering af offentlig politik og administration 
 
 

Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 60% svarende til, at 67 studerende ud af 110 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
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Læringsmål og anvendelse 

 

 
Kommentarer: 

• Jeg skal ikke skrive projekt - 4. semester 
• Vi skal ikke lave projekt på 4. semester 
• Kurset kunne med fordel have anvendt flere cases, så man med lidt større sikkerhed vil vide, 

hvornår og hvordan enkelte former for evaluering vil være anvendelige at benytte. 
• Synes det har været et godt forløb, hvor der inden forelæsningen er gået i gang har været fokus på 

hvad pointen er med forelæsningen 
• Tiden har i høj grad været benyttet til den historiske gennemgang, som jeg ikke helt har følt var 

relevant.  
Når man ikke har fået evaluering præsenteret, så giver en historisk gennemgang ikke megen 
mening, når jeg ikke ved hvad det drejer sig om endnu 

• Jeg synes ikke de forklarede så meget om hvad vi skal lære, men det kunne man da læse sig til i 
modulbeskrivelsen. 

• Sporadisk undervisning, hvor det ikke virker til, at der har været et formål med undervisningen. 
Den historiske gennemgang virkede unødvendig og har ikke bidraget til noget særligt udbydte af 
faget. 
 

Interesse for fagområde? 

 
Kommentarer: 

• Synes det er blevet gjort mere klart hvad evaluering er og hvordan det anvendes i praksis, hvilket 
er godt og har vækket interessen da det før semester start var lidt diffust 

• Min interesse var høj da jeg startede men faldt i stor grad efter modulets start. De sidste par 
moduler har igen fanget min interesse. De sidste moduler med begreber og metode har været 
brugbart. 

• Jeg synes egentlig at det her fag er det vi so far har haft som har været mest praktiske og 
anvendelsesorienterede hvilket har været super dejligt. 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 



 
Kommentarer: 

• Der har ikke været nogle øvelser, udover de øvelser undervejs i forelæsningerne. Dog var øvelsen 
med NN positiv. Øvelsen med NN omkring lektion 6-7 var ikke synderlig brugbart. 
Øvelsesmaterialet var for let - Offerrådgivnings evalueringen var simpelthen et dårligt eksempel. 

• Der er en stor frihed i at kunne vælge øvelsesgrupper selv, hvilket fungere rigtig godt, så der frit 
kan vælges mellem de studerende som dukker op til forelæsningerne, og de som er lige så 
interesseret i øvelserne som en selv. 

• Ærgeligt, at der ikke er blevet angivet mere relevant supplerende litteratur, fx omkring økonomisk 
evalueringer. Virker ikke til at underviserne har brugt meget tid på litteraturen, om end at den 
primær litteratur har været fin. 

• Det virker absurd, at man har slået to hold sammen, også ovenikøbet vælger at spare øvelser væk.. 
• Det er ærgerligt at møde op til forelæsningerne velforberedt og så bliver stoffet bare gennemgået 

slavisk. Man får en følelse af at det er ligemeget at læse til forelæsningerne og mister motivationen. 
Istedet havde det været bedre at stoffet blev perspektivet under forelæsningen, så man følte at det 
er relevant både at læse og møde til forelæsningerne. 

• Vi havde ikke rigtig nogle øvelser. 
• Der var til tider forelæsninger, hvori primærlitteraturen var enormt gentagende. Derudover en 

generelt udmærket læsemængde. 
• Dog halter disse kriterier lidt v. NN forelæsninger 
• Jeg fik utrolig meget ud af summeøvelserne, opgaverne og den fælles gennemgang! Mere af det.  

 
Dog er der stor forskel på underviserne og deres pædagoiske tilgang til forelæsninger. 

• Der har dog været nogle gange i pensummet, hvor der har været gentagelser af emner 
• Vi har storset ikke haft øvelser, og litteraturen har været meget gentagende. 
• Øvelserne virkede ofte lidt ad hoc. 
• For få konkrete øvelser, det er fra institutet også dumt at de siger vi ikke får dårligere undervisning 

men når de skærer i øvelserne, hvor det efter min mening er der hvor man lærer mest så får vi jo 
dårligere undervisning. Til gengæld var jeg glad for at underviserne på kurset valgte at inddrage 
nogle forelæsninger til lidt øvelse alligevel. 

• Det er nok i høj grad min egen skyld :) 
• den måde øvelserne er blevet tilrettelagt er spild af forlæsningstid. det at anvende forlæsningstid til 

at lave øvelser virker som spild af tid for mig da rigtig mange ikke tager øvelserne alvorligt. 
• I forbindelse med øvelserne havde vi 15 minutter til at forberede et oplæg, som skulle præsenteres 

i plenum... Alt for lidt tid, hvis det skal gøres ordentligt. 
• Øvelserne har fungeret ret godt ift. at de stort set har været integreret i undervisningen 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 
Kommentarer: 

• Det er simpelthen trist at man som studerende sidder og bruger tid på at forberede sig til hver gang 
og så bliver man bare mødt med et referat af teksterne til forelæsningerne, hvor man så ligeså godt 
kunne have ladet været med at forberede. Modulkoordinator siger man altid skal forberede sig, men 
hvorfor når i bare gennemgår alt hvad der står ordret i bogen. Det er simpelthen for useriøst og 
spild af tid. 

• Der har været for få øvelser og slavisk gennemgå af pensum under forelæsningerne 
• Jeg har fået meget ud af faget, og kan helt sikkert bruge det i kommende projektarbejde og 

arbejde. 
• Jeg ville ønske at vi havde skulle bruge og diskuterer mere at det vi har lært til nogle øvelser. Men 

måske mit faglige udbytte bliver lidt større efter eksamen når vi rent faktisk har skulle skrive om 
det og anvende det. Jeg ville bare ønske at jeg havde mulighed for at anvende det før, så jeg kunne 
have lært inden eksamen. 

• Jeg synes, jeg har lært meget om emnet. Jeg er blevet meget klogere på, at der er noget, der 
hedder evaluering, og at der findes forskellige måder at evaluere på. 

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

 
Kommentarer: 

• Om end at der var relativ lidt primær litteratur - måske lidt halvt reelt kun at have en artikel, der 
forklarer fx økonomisk evaluering. 

• Fantastisk pensum!!  
Jeg har rent faktisk nået igennem det hele og også haft lidt tid til at tage noter, på den måde lærer 
man meget mere end når pensum er op til taget og man ikke ved hvad der er vigtigt. 

• det er problematisk for mig når jeg bruger tid på at forberede mig ved at læse pensum hjeme fra og 
så er hele forlæsningen en systematisk gennemgang af pensum og der kommer ikke noget ud over 
pensum. 



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

 
Kommentarer: 

• God fordelign af litteraturen til forelæsningerne, litteraturen har være overskuelig 
• Jeg forstår kursusgang, som den enkelte forelæsning. Her har jeg brugt omkring 2-3 timer på 

litteraturen. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Litteraturen, herunder i særlig grad grundbøgerne, har været godt og brugbart. Dog bør der være 

fokus på at undervisere bliver bedre til at gå ud over pensum. Selvfølgelig skal der forelæses i 
pensum og de forskellige evalueringsmodeller, men i langt de fleste tilfælde har det været minimalt 
med fagligt udbytte ved forelæsningerne. Der bør være fokus på at forelæser søger at udvide 
horisonten, fx at inddrage eksempler fra egen forskning. Et godt eksempel var NN forelæsninger 
som fungerede godt. I starten var der meget fokus på pensum, det man kan kalde teorien, mens 
der i anden del var fokus på praktiske eksempler fra egen forskning, og teorien blev belyst med 
praktiske eksempler. 
 
Ligeledes bør forelæsning 6 og 7 rykkes tidligere hen på modulet, således at de kommer tidligt i 
modulet. De giver nemlig et fint indblik i hvad evaluering er, og de to forelæsninger virkede 
malplaceret ved at komme som nr. 6 og 7. 

• Ærgerligt at man tager tid fra forelæsningerne ved at forsøge, i det "skjulte" at integrere øvelserne i 
forelæsningstiden. Øvelserne bør gives ekstra tid. 

• Flere øvelser, hvor vi har mere tid til at gå i dybden med fagets metoder og begreber. 
• Det er meget uheldigt at vi begynder på modul 16 inden vi har haft eksamen i det her fag. Vi har 

samtidig haft mange fridage så det burde have været muligt at have haft eksamen inden vi 
påbegynder næste modul 

• Pensum til dette modul har været letforståeligt. Derfor har det virket som tidssplid både at læse og 
møde op til forelæsningerne, da man allerede nemt har forstået stoffet. Hertil kunne det være 
relevant at der istedet blev pillet nogle forelæsninger ud, og erstattet af øvelser hvor det man så 
kunne tage udgangspunkt i dagens pensum istedet. Derved kunne man så bruge pensum mere i 
praksis. 

• Lidt mere info om eksamenen ville være rart. 
• Synes ikke det fungere, at man bliver til at lave en fremlæggelse af 3 rimelig omfattende spørgsmål 

på 15 minutter. Synes også det er forkert at inddrage pausen i den forbindelse. Altså "I får 15 
minutter til at lave det og 15 minutters pause" For når man slet ikke kan nå det på 15 minutter så 
bruger man jo også pausen på det. I sidsteende ender det med at de fleste går, fordi de ikke har 
lyst til at fremlægge noget som man ikke har ordentlig styr på, fordi man kun har haft 15 minutter. 
Det betyder i sidste ende at der ikke rigtig er nogen der får noget ud af det. 

• En smule mere information omkring eksamen kunne være fint 
• Nogle af lektionerne kunne godt være delt mere op eller, at man ikke fx havde tre dage i træk med 

dobbeltlektioner 
 
Eksamen kunne evt. være før en modul 16, da den eller med de to lektioner virker 'forstyrrende' 

• NN har været rar og spændende 
• Jeg synes modulet har været spændende, da vi først nåede til selve metoden og begreberne. Jeg 

havde nok mere en forventning om, at jeg lærte hvordan jeg ville lave en evaluering frem for hvad 
en evaluering var.  
Jeg føler på nuværende tidspunkt ikke, at jeg er klædt på til at lave en evaluering eller benytte de 
metoder og begreber, som vi er blevet præsenteret for. Jeg er dog overbevist om, at det skyldes, at 
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der ikke har været tid nok til at få det ind under huden, når meget af tiden blev brugt unødvendigt 
på historisk gennemgang. Dette forløb kunne med fordel skærpes og forkortes til et enkelt modul 
for at få en baggrundsforståelse, men ikke mere end det. 

• Behold endelig det at der er mange forskellige forelæsere! 
Flere øvelser ville være godt. Herunder hvordan man anvender de forskellige typer af evaluering. 

• Evt. en opsamlingsforelæsning 
• Jeg synes at forelæsningerne har været meget pensum orienterede sådan at når man har læst var 

det lidt gentagelse, måske nogle flere eksempler ville have været godt.  
Stor ros til økonomiforelæsningen den var super god. 

• Bedre formidling i forbindelse med forelæsningerne. Prioriteringen af tid i forbindelse med 
ligegyldige diskutioner med nogle få studerende kan tages efter forelæsningen og skal ikke føre til, 
at der hastes igennem forelæsningen. Det er et undervisningsproblem!  
 
Der bør tænkes mere i formidlingen i forbindelse med forelæsningerne, hvor et dias med en model 
sagtens kan gennemgåes, så behøves den ikke nødvendigvis minutiøst gennemgåes, så der bliver 
tidsproblemer til slut. 

• det ville være rart hvis der i forlæsningerne gik ud over pensum så der reelt var en grund til at 
komme til forlæsningerne og læse pensum. det giver ikke mening at læse pensum hvis det blot er 
en pædagoisk systematisk gennemgang af pensum til forlæsningen. 

• Hvis man skal lave øvelser, skal der afsættes mere tid hertil. 
• Et fint modul, måske der har været lidt mange gentagelser af nogle teorier, men på den anden side 

har det også gjort at man har fået det mere ind under huden, og det er blevet sat ift. til temaet for 
den pågældende lektion - så faktisk okay at det var sådan. 

 
 

M18: Sociologi, Valgfag 
 
Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 61% svarende til, at 35 studerende ud af 57 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

 



Kommentarer: 
• Jeg synes pensum var godt og lærerigt, men undervisningstimerne var ofte kedelige, og slidesne 

var ikke gode. 
• første spørgsmål er lidt svært at svare på.. det er længe siden, rent mentalt 
• Jeg savnet, at der var anderledes litteratur f. eks som forskningsartikler i stedet for introducerende 

kapitler 
 

Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Især klassikerne har modulet vækket min interesse for 
• mange af forelæsningerne med NN har været for introduktions orienteret. 
• Min interesse for emnet har ikke ændret sig. Det har været rart at beskæftige sig udelukkende med 

sociologi 
•  

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
Kommentarer: 

• Personligt synes jeg, at der var for meget interaktion med underviseren. Jeg kan godt se formålet 
med at eleverne også byder ind, men det bliver hurtigt til en form for "hygge-snak" frem for lærerig 
undervisning, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. 

• Det irriterende når litteraturen er på norsk/svensk. 
• Litteraturen var meget tilfredsstillende i kraft af, det kunne have været langt mere kompliceret, hvis 

det havde været oprindelig litteratur 
jeg deltog ikke i udarbejdelsen af interviews. 

• Ikke fan af eksamensformen med videoer. 
• - Der har været mange personlige eksempler, hvor bestemte personer bliver fremhævet, hvilket 

kan virke lidt “voldsomt”. 
- Det vil være en fordel med mere tekst på slides, da det er svært at nå at skrive alle de vigtige 
pointer ned, når der kun står tekst på få slides (hvilket også svækker den interaktion, der ellers ville 
være under forelæsningerne, da fokus er på at skrive meget ned (fordi pointerne ret ofte ikke står 
på slides) 
- Derudover kunne det være rart med mere fokus på emnernes/teoriernes samspil 
- Og generelt mere opsamling fra gang til gang 

• Summeøvelserne virker ofte ligegyldige. 
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• Da jeg samtidig med dette modul og så skrev bachelorprojekt alene måtte jeg desværre misse 
nogle få forelæsninger derfor føler jeg at jeg kunne have ydet bedre. 
 

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

 
Kommentarer: 

• Jeg føler ikke, at jeg fik det ud af kurset, som jeg havde forventet. Det var super spændende, men 
jeg kunne godt have ønsket mig en mere dybdegående form for undervisning, hvor man virkelig 
dykker ned i stoffet. 

• vildt lækkert 
• Hele opbygningen omkring modulet var rigtig god. NN er en skide god underviser, og at han hiver 

nogle eksperter ind på forskellige sociologer var virkelig godt. 
• Meget med Foucault, Bourdieu, Weber og Marx var gentagende. Måske bedre at uddybe de "nye", vi 

ikke har haft meget om på de første semestre. 
 

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

 
Kommentarer: 

• vi har haft ok travlt, så det hele er kommet med på youtube og desværre kort sammenfatning fra 
wikipedia 

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

 
Kommentarer: 

• modul 15 og 16, har fyldt enormt meget 
• Jeg er ordblind så det tager måske lidt ekstra tid for mig, så det kan være et misvisende billede. 

 



Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Måske en bedre balance i forhold til inddragelse af elever. 

Gå dybere ned i teorierne. 
• Måske slides med mere skrift. evt. definitioner af begreber. Slidesne var ofte bare billeder, og det 

hjælper ikke når man skal læse op på faget. 
• De første 3 lektioner var for lette. 
• Dette fag var det jeg ikke vidste jeg savnede. Sociologi er fint nok, men her var der for første gang 

et fag som havde samfundsfag som første prioritet, i stedet for at vi var med som påhæng på 
Pol/adm. Specielt skal der være stor ros de små øvelser undervejs, som både har været brugt til 
summeøvelser, som også kan bruges når vi kommer udi gymnasiet. 

• anderledes eksamensform 
• Godt at der har været masser af øvelser. Måske overveje eksamensformen 
• Modulet har været lidt stressende, da for det første har været mange andre fag og eksamen, man 

skulle fokusere på.  
Desuden var det lidt svært i starten at finde ud af hvor vigtige interviewsene egentlig var, da det 
var lidt uklart at de skulle indgå i eksamen. 
Desuden kunne man have rykket modulet til tidligere på semestret, da samfundsfags studerende 
havde en hel måned hvor de ingen forelæsninger eller kurser havde.  
Fra start kunne der godt have været en bedre forklaring/forberedelse på eksamen. 

• Tematikkerne gjorde det svære at forstå emnerne, da jeg forbinder teorien bedre til den enkelte 
teoretiker. 

• kurset lå skide dårligt, vi har haft moderne politik begreber-eksamen, økonomi-eksamen, og politisk 
psykologi eksamen. Vi har haft rigtig meget at se til i dette semester, derfor måtte der prioriteres 
om hvorvidt man skulle lave eksamen, eller til forelæsning, altså cost-benefit, af hvad der kunne 
betale sig. 

• til dem der læser samt, smid det lidt tidligere på året 
• det skal ligge tidligere på semestret så alle lektionerne og aksamner kommer til at ligge samtidig. 
• Det har været rigtig spændende, dog har det været meget presset for samfundsfags studerende. 

Det var dog en hel måned uden undervisning der kunne have været brugt bedre, sådan at der var 
bedre mulighed for at møde op og forberedelse til kursuset. 
 
Underviseren har været rigtig god og man har fået en masse ud af undervisningen til de enkelte 
forlæsninger. 

• Jeg synes egentlig at kurset har fungeret ret godt, og super med gæsteunderviserne. Jeg bliver 
aldrig fan af NNs undervisning, men det er jo ikke NNs skyld. 

• - Ret uprofessionelt, at der er mange stavefejl i de interviewguides som vi brugte til interviews, og 
desuden indfangede spørgsmålene ikke det, som vi tiltænkte - så måske det var en ide at 
omformulere spørgsmålene så de egnede sig bedre til ældre mennesker (da der var mange 
forståelsesproblemer undervejs). 
 
- Det er også dårlig stil at ændre eksamensformen midt i semestret, da der er eksamener og kurser 
der kører sideløbende, og derfor virker det endnu mere stressende, at denne eksamen ikke bliver 
bedømt som en 24-timers, som først angivet, men at den netop vurderes ud fra at vi har haft 
længere tid, hvilket ikke alle har, grundet andre kurser og eksamener. 

• Selve eksamensopgaven fandt jeg relativ svær. Mest af alt grundet det empiriske materiale. Hvis 
jeg selv skulle have valgt ville jeg langt hellere have haft en case eller på forhånd stillet opgave, 
som ikke beror sig på et kort interview med en bedsteforældre. 

• Eksamens kunne være meget bedre. Det er irriterende at folk har forskellige forudsætninger for at 
lave en god eksamsensopgave. fordi interviewes kan være så forskellige artet. Jeg ville have 
foretrækket, at underviseren ladge et interview ud der kunne bruges, så alle havde samme 
udgangspunkt. Desuden kan jeg heller ikke se pointen i at skulle foretage interview selv, da det 
ikke er metode undervisning. 

• Alt i alt har modulet været rigtig godt. Man kan mærke at NN er meget passioneret hvilket smitter 
af. 

 

M18: Fagprofessionelle, ledelse og etik i velfærdsstaten 
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Status 

 
 
Besvarelsesprocenten er på 40% svarende til, at 23 studerende ud af 58 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 
Kommentarer: 

• Jeg synes der manglede klarhed om hvad formålet med kursus var til at begynde med, generelt 
synes jeg at der i valgfag på studiet, kunne laves en bedre skriftelig gennemgang om de enkelte 
kurser 

 
Interesse 

 
Kommentarer: 

• Den del af undervisningen der orienterede sig mod arbejdsmarkedskræfterne og forhandlinger var 
interessante. Det mere sociologiske om professionaliseringsprocesser, interesserede mig mindre. 

• For meget overlap med tidligere kurser har forårsaget en dalende motivation 
• Den er faldet lidt fordi jeg måske havde håbet at teorierne var lidt mere praksis orienterede. Hvor 

mange har været mere teoretisk orienterede. 
 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
Kommentarer: 

• Det har været gode og engagerede undervisere hele vejen rundt. Gode til at gå ud over pensum, 
uden samtidigt at blive for flyvsk. Et godt modul. 

• Øvelser er ofte spild af tid. 
• Øvelserne har i det fleste tilfælde været gode, særligt det med at arbejde med cases har virket 

rigtig godt.  
Grundbogen har været lidt svær at forstå, det ville være super hvis der kunne findes nogle andre 
tekster i stedet. 

• Jeg synes egentlig at både forelæsninger og øvelser har været okay. Men min egen aktive 
deltagelse har desværre ikke været så god, fordi jeg ikke rigtig har kunne se pointen men specielt 
lærebogen. Den er næsten umulig at læse forstået på den måde at jeg synes den er meget dårligt 
struktureret, har meget lidt pædagogisk sigte og har alt for meget litteraturhistorisk indhold. Jeg 
ville meget hellere have haft en dansk lærebog, som gennemgik teorierne på en anvendelig måde, 
nu det er et valgfag vil man jo egentlig gerne læse og lære en masse men det synes jeg ikke rigtigt 
at litteraturen underbyggede. 

• En god gennemgang og forståelse af de fagprofessionelle og hvilken rolle vi får i vores fremtidige 
job 

• Jeg har ikke været der til særlig mange forelæsninger og har ikke forberedt mig til nogle af dem. 
Dog oplevede jeg et skræmmende dårligt pædagogisk niveau til lektion 6 tror jeg det var, hvor NN 
havde en direkte pinlig eller uprofessionel undervisningsform med utrolig lidt fagligt indhold, men i 
stedet kun fokus på den dårlige ledelse på AAU, som han mente der var. 
 

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

 
Kommentarer: 

• Der var en del overlap med kurset om organisationsteori fra 3. semester. 
• Det er rart, at have et fag som tager fat om praktiske problematikker og beskæftiger sig på mikro 

og meso niveau 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 
Kommentarer: 

• Grundet andre kurser, der har været prioriteret højere (desværre) har der ikke været ressourcer til, 
at læse hele pensum. Jeg forventer dog personligt, at have læst resten af pensum op til eksamen. 

• Jeg har haft et stresset semester med i alt 5 lektioner inklusiv projektforløb. Dette har gået ud over 
min mulighed for at læse til alle fagene. 
 
Jeg er samf/his 

• jeg har selvfølgelig læst og orienteret mig i litteraturen de første gange men jeg gav op, da jeg ikke 
syntes at litteraturen var særlig god. 

• Nogle gange lidt uoverskueligt at få læst til alle timerne. Meget litteratur nogle gange 
 

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

 
Kommentarer: 

• Henviser til tidligere kommentar 
• Se sidste kommentar 
• Dette kan også skyldes, at der var forventede mere af mig som studerende i forhold til forberedelse 
• Der har været valgkamp ;) 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Større fokus på den historiske opbygning af det danske arbejdsmarked med et fokus på konflikter. 

Flere cases der illustrerer de etiske dimensioner og problematikker i den fagprofessionelles virke. 
• Et rigtigt godt kursusforløb hvor forelæserne har været SUPER gode til at inddrage relevante cases! 

De har været velforberedte og givet en et stort kendskab til området.  
 
Man har kunne mærke, at forelæserne brænder for modulet, hvilket tydeligt smitter af på ens egen 
aktive deltagelse og ens egen interesse (den er blevet væsentlige større efter modulets gang, end 
før det startede). 

• Godt modul. NN og NN er i særdeleshed gode. 
• Jeg synes NN skal have stor ros for sine to forelæsninger i kurset, da de har givet indsigt og stor 

forståelse inden for området omkring overenskomst forhandlinger. Han har formået at gøre det 
spændene, let forståligt og det har givet gode perspektiver i forhold til det andet vi er blevet 
undervist i på kurset. 

• Større fokus på teorier og deres anvendelighed. Her til sidste kursusgang føler jeg stadig, at jeg kan 
tælle på en hånd, hvor mange anvendelige teorier jeg har med herfra. 
 
Grundbogen af MacDonald er forfærdelig tung, og kan umuligt være den bedste mulighed. Har 



snakket med mine medstuderende, og ikke en eneste bryder sig om bogen, da den formulerer sig 
utydeligt, i meget høj stil og ikke klart fremsætter, hvornår der tales om hvilke teorier. 

• NN var klart kursets bedste underviser ifht det faglige udbytte. Derudover var der lidt for meget 
overlap fra tidligere kurser 

• Det er en stor hjælp når der ligges slides ud hver gang, da det er meget nemmere at tage noter, 
samt at det giver meget mere struktur og det er nemmere at holde styr på indholdet. 

• Nogle gange et meget stor overlap, mellem litteratur fra kursusgangene. 
• Bedre litteratur - specielt grundbogen - den er meget svær at anvende / svær at forstå 
• Jeg syntes, overordnet at kurset er fint.  

 
Min kritik henvender sig mere til dette semesters strukturering. Det er svært at få det hele til at 
hænge sammen, men lad vær med at være overrasket når studerende har svært ved at følge med, 
når de har tre 3 valgfag med eksamen + normalt forløb og projektforløb på sidefag. 

• Øvelserne har ikke været særlig godt strukutureret. Det har virket lidt som noget, der er blevet 
lavet i en fart. 

• Mere brug af cases til øvelsesgange 
• Jeg synes at de forelæsninger der var med NN var nogle af de bedste forelæsninger vi har haft på 

hele uddannelsen indtil videre, og jeg kunne høre at han er gået fra at have en til 2 forelæsninger. 
Men bliv endelig gerne ved med at have to med ham og det emne. At det så virkede som om at han 
troede at vi gik på kandidaten, kan man jo kun smile af. 

• Gerne flere øvelser - dette giver et godt overblik over litteraturen. Gode gæste forlæsere og en god 
gennemgang af den danske model og forståelse af dette. 

• Som sagt en bedre gennemgang af formålet med kurset til at begynde med 
• Mere fokus på de vi skal lære og ikke lektorenes personlige tanker. Derudover har jeg kunnet 

mærke et personligt bias omkring seniorpensionsordningen blive nævnt til en forelæsning, hvor 
lektorens personligt holdning blev fortalt meget tydeligt.  
 
Egentligt har jeg nok lært lidt, men det er fuldt bevidst at jeg har skippet nogle forelæsninger, da 
jeg ikke mener det har været det bedste at bruge min tid på. 

 

M18: Politisk psykologi (Valgfag) 
 
Status 

 
 
Besvarelsesprocenten er på 39% svarende til, at 22 studerende ud af 56 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 

Læringsmål og anvendelse 
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Kommentarer: 
• Gode eksempler på forelæsningerne, hvilket gør, at teorierne bliver mere forståelige. 

 

Interesse for fagområde 

 

 
Kommentarer: 

• Jeg synes min interesse har været dalene for faget, da jeg synes det til slut er blevet et mere 
metode fag end et fag hvor man lærer om psykologi 

  



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 
Kommentarer: 

• Med øvelser har jeg valgt at forstå læring i forbindelse med øvelser har valgt at forstå 
workshoppen. Der gav et højt fagligt udbytte. Dog skal det i den forbindelse nævnes, at den 
administrative planlægning af tidspunkt for synopsis ift. aflevering af synopsis er de decideret 
katastrofal. At man for det første kun har en arbejdsdag mellem dennes afholdelse og aflevering af 
synopsis må være et administrativt selvmål at større dimensioner. Endvidere, at dette skal afholdes 
i påsken, samtidig med en anden eksamen må kræve en større refleksion hos de administrativt 
ansatte om man virkelig har de fornødne kompetencer til at varetage sit job 

• Det har været rart, at NN har sørget for, at der har været mulighed for at spørge om 
pointer/teorier/litteratur, som man var i tvivl om - og der har altid været tid til spørgsmål og 
diskussion til forelæsningerne.  
Synopsisworkshoppen fungerede fint - men der var en del grupper, der ikke havde forberedt kritik 
til alle grupperne i blokkene - hvilket gjorde, at der nok ikke var så meget respons fra de andre 
medstuderende - men hertil var det dejligt, at Kristina havde mange gode pointer at supplere op 
med. 

• Jeg synes synopsis workshop var meget lærerne, og jeg fik rigtigt meget ud af det. Både at høre 
hvad de andre grupper havde af styrker og svagheder. Men også hvordan man selv kunne lave sin 
opgave bedre. 

• Synopsis workshop var godt. 
• Fin og lærerig workshop.  

Måske lidt overpædagogisk i løbet af modulet. 
• Hele modulet var simpelthen håbløst. At vi elever skal sige mere end underviseren er direkte 

latterligt. Hele præmissen om at "man lærer en masse ved at sige forkerte ting" er forkert. Der går 
så mange på studiet, der blot venter på deres gyldne mulighed for at plapre løs om ingenting i 10 
minutter. Vi andre studerende skal ikke straffes med deres bud på simple spørgsmål. Jeg er 
kommet for at lytte til underviseren, som var dygtig til at formidle sit stof, inddrog spændende 
litteratur med fede teorier.   
Desuden er det håbløst at lave prædefinerede grupper, som man derefter skal til eksamen i. Lad os 
selv bestemme. 
Derudover er det simpelthen elendigt planlagt at vi skal aflevere eksamen dagen efter påskeferien 
og 3 dage inden næste eksamen. Hvorfor? 1) vi skal til mundtlig eksamen 2 måneder efter, det 
giver ingen mening med den dato. 2) Påske er en kristen højtid. Lad os kristne fejre den med vores 
familier i stedet for at vi skal snakke med gruppemedlemmer vi knap nok kender. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 
Kommentarer: 

• Synes ikke der har været lige så meget fokus på psykologi i faget. Synes godt eksamen kunne laves 
om så der var mere fokus på de psykologiske teorier.  
Synes den her synopsis eksamen har meget fokus på metode og ikke på teorien.  
Synes eksamen godt kunne laves om til en skiftlig eksamen så man kunne få brugt de teorier man 
har lært i faget noget mere. 

• Generelt var litteraturen spændende og teorierne såede nogle tankefrø, men undervisningsformen 
fratog mig simpelthen lysten til at dukke op til forelæsninger. 
 

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

 
Kommentarer: 

• Efter at man som gruppe havde lagt sig fast på emne ift. eksamen har motivation været dalende for 
at læse. Dette primært pga prioritering af tid ift. andre fag 

• Har været fokuseret på økonomi, og Modul 16. Synes der har lagt meget pensum oveni hinanden. 
 

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

 
Kommentarer: 
 
Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 

• Planlæg modulet bedre. Undervisningen har været ret god, dog måske med lidt for meget fokus på 
debatter "på klassen." Her vil det være mere interessant at få præsenteret teorierne mere i dybden 
og anvendt på konkrete cases. 

• Oplæggene var ikke mega gode - de fungerede ikke så godt, når det ikke var alle der havde slides - 
og det ville være en fordel, hvis slides blev lagt op efter hvert oplæg. 



• Igen, synes godt eksamen kunne laves om så der ikke var lige så stor fokus på metode til eksamen 
og at der kom mere fokus på selve pensum og teori fra undervisningen. 

• Afleveringstidspunkt for synopsis er virkelig dårlig placeret. Det er alt for tidspresset. Som nævnt 
tidligere så bør synopsis være placeret senere, da der simpelthen ikke er nok tid til fordybelse af 
andre emner som vi har haft om. Dette er som sagt rigtig ærgerligt for læringen. 
 
Udover det har faget været rigtig spændende og interessant. Kristina er en god underviser. 

• Generelt et super godt kursus, hvor der blev inddraget mange spændende elementer fra 
psykologien og politologien. Dygtig underviser, der er god til få os studerende med i 
undervisningen.  
Selvom det altid er godt med metodeundervisning, så har fokus måske været lidt for meget på 
dette på kurset. Vi har trods alt alle været igennem separate metodekurser. 
Men generelt et rigtig, rigtig spændende kursus. 

• Mulighed for at vælge egne læsegrupper og herunder eksamensgrupper 
• I forhold til synopsis, synes jeg det er ærgerligt, at der er så kort tid fra kursuset slutter til at den 

skal afleveres. Vi har været meget presset på tid, også pga andre fag. Derfor tror jeg der er mange 
der har taget lidt nemme løsninger, frem for at have mulighed for at gå ordentligt i dybden med 
synopsis. Derudover afgrænser det lidt i forhold til hvilke emner man vælger, fordi man er nødt til 
at gå i gang med synopsen inden man har haft alle forelæsninger.  
 
Ellers er det et super spændende fag, og Kristina er rigtig dygtig til at gøre det forståeligt.  
 
Derfor er det også ærerligt at man ikke har mere tid til synopsis, og jeg kan ikke se hvad der skulle 
lægge i vejen for at afslutte faget, og så have en afleveringsdato måske 2-3 uger efter faget af 
afsluttet. 

• Mere frihed til de studerende ift gruppedannelse. Derudover har oplæggene været unødvendige, og 
det faglige udbytte heraf har været minimalt 

• Ikke administrative grupper, men at de studerende selv vælger 
• Det var ikke fair du tillod Martin og Schultz at gå i gruppe med Robert, det jo latterligt de bruger 

som undskyldning han er mentalt retarderet når de er de noget nær de 3 klogeste på studiet 
• Tænker at selve planlægningen med, hvornår modulet kører på semestret, har været meget 

frusterende, da det hele blandes ind sammen med modul 16 (politiske begreber og analysegange) 
og modul 15 (samfundsøkonomi), som også kræver meget forberedelse pga. øvelser og afleveringer 
 
Dette modul syntes at have været meget krævende sammenlignet med de andre valgfag med 
samme point-skala, fordi den også minder stort set som et semesterprojekt. Det har betydet, at det 
har været svært at følge med blandt fagene 

• eksamensformen er fin, men lad os nu selv vælge grupper. Lad nu være med at inddrage eleverne 
så meget, hovedparten af de studerende er håbløse (det gælder alle undervisere på AAU). 

 
 

M18: Immigration and the Nordic Welfare State 
 
Status 
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Besvarelsesprocenten er på 35% svarende til, at 11 studerende ud af 31 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 
 
 

Læringsmål og anvendelse 

 
Kommentarer: 

• Jeg føler at faget havde et meget empirisk fokus. Teorierne blev ikke altid præsenteret skarpt, så 
de fremstår lidt mudret. 

• Jeg savnede en smule faglitteratur, som evt. kunne understøtte nogle af de videnskabelige artikler, 
eks. vedr de internationale integrationsmodeller? 

 

Interesse for fagområde 

 

 
Kommentarer: 

• Da fagets blev valgt var interessen større, men synes meget af det underviste stof er noget man 
godt vidste i forvejen og dermed mistede man interessen 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 



Kommentarer: 
• Som studerende med projekt på sidefag har det været svært at finde tid til at forberede sig til 

forelæsninger. 
• Mængden af litteratur var ofte alt for høj. Det er ikke i orden at opgive 80-100 sider som 

primærlitteratur (lektion 2) uden en egentlig læseguide, når vi har flere andre moduler at se til 
samtidig. Jeg har været nødsaget til at droppe flere forelæsninger for at kunne nå at læse op 
istedet. Nogle gange har teksterne til en lektion omhandlet det præcist samme (fx lektion 13), 
hvilket betyder unødvendigt dobbeltarbejde for de studerende. Derudover har meget af litteraturen 
ofte haft et empirisk fokus med en masse tabeller og statistik, mens teksternes teoretiske relevans 
har været tvivlsom. I fremtiden kan tabellerne nedtones og evt. gemmmes til forelæsningerne? 
 

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

 
Kommentarer: 

• Faget er lidt niche og svært at relatere til virkelighedens arbejdsliv. 
• Selvfølgelig var der noget nyt stof man lærte, men meget af det vidste man godt i forvejen - på 1. 

semester havde vi også et modul om indvandring så noget af det var gentagende - det er selvfølglig 
svært at trække helt nyt stof ind når der er blevet undervist i det en gang 
 

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

 
Kommentarer: 

• Jeg har læst alt primærlitteratur, men som nævnt har jeg grundet læsemængden været nødsaget til 
at droppe en række forelæsninger, og desuden var der en del dobbeltarbejde pga. ensartede 
tekster. 

• Jeg har ca. læst en tekst pr. forelæsning 
 

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

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Det er sikkert ikke en stor prioritet for administrationen at inkludere studerende med hoved-og 

sidefag, da vi udgør en mindre del af kursiterne. Det ville dog være rart hvis dette blev overvejet 
lidt nærmere. Jeg personligt har haft fire 5 ECTS kurser og et 10 ECTS kursus dette semester (mine 
kurser på historie er iøvrigt beregnet til henholdsvis 10 og 15 ECTS point, og det er kun 
sidefagsstuderende på kurset hvor det tæller mindre ECTS point), og det har været meget svært at 
finde tid til både at prioritere projekt og valgfag.  
 
Jeg kan godt tro det er umuligt at få det hele til at hænge sammen, men jeg syntes det er unfair at 
sidefagsstuderende skal lave mere, have flere kurser, være mere stressende i løbet af semestret og 
samtidig få mindre ud af det end dem på hovedfag. Iøvrigt var kurserne ekstremt dårligt fordelt, 
med 1-3 kurser per uge i de første to måneder, efterfulgt af 7-8 kurser per uge i de sidste på 
måneder (specielt maj). 

• Som nævnt er faget lidt niche og svært at relatere til et fremtidigt arbejdsliv. Det kunne være rigtig 
spændende med en mere case-orienteret og problemløsende tilgang til faget, så den lærte teori 
anvendes på konkrete problemstillinger. 

• Forelæsninger og øvelser blev for pædagogiske, deskriptive og gav ikke ret meget ud over 
litteraturen, folk valgte ikke at møde op til forelæsninger da der simpelthen ikke var meget mening i 
det 

• Det er fungere godt med at underviseren ikke bare har udvalgt personer til at snakke til øvelserne 
og mini øvelser i undervisningen, men har taget dem der har rækker hånden op. Er godt klar over 
at alle skal deltage mundtligt, men når det foregår på engelsk kan det være grænseoverskridende 
for nogen at snakke foran andre. 

 

M18: Development, Ecology and Climate Change 
 
Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 8,6% svarende til, at 5 studerende ud af 58 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 
 



Læringsmål og anvendelse 

 

 
Kommentarer: 

• Syntes der har manglet en rød tråd, man har været inde på flere forskellige ting men i og med at 
man kun lige er blevet introduceret til det, så føles det som om at man har en meget mangelfuld 
viden om emnerne. 

• Generelt har kurset desværre været uden en rød tråd. Heraf har forskellige forelæsere ikke 
orienteret sig i andres undervisning, hvoraf dette ikke er blevet sat i relief til de andre lektioner. 

• Det har været et super rodet modul, hvor det hele har stukket i alle retninger. Det har båret præg 
af, at der ikke var styr på særlig meget eller hvertfald dårligt koordineret 

• Den anvendte teori til modulet, har været meget overordnet og der har generelt manglet en rød 
tråd i det hele. Modulet har ikke formået at give os værketøjer som kunne anvendes i et eventuelt 
fremtidigt arbejde, ej heller har den anvendte teori været gemnemgået i en sådan grad, at det evt. 
kunne anvendes i et fremtidigt projekt. Det overordnet indtryk af modulet er at det har være spild 
af tid. 

• Det har ikke været sammenhængende med, hvilke teorier og metoder der skulle bruges mellem de 
forskellige lektioner. Dette har skabt en frustration, og det er tydeligt at der ikke er en koordination 
mellem forelæserne til de enkelte lektioner. De (forelæserne) har ofte virket demotiverede, så man 
ved ikke helt, hvad, hvilke og hvordan teorierne og modellerne skal bruges. 
 

Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Grundet den manglende røde tråd, er der sket et fald i motivationen. Heraf har aflysninger af 
lektionerne ligeledes påvirket motivationen. 

• Undervisningen har ikke givet nogen viden der kan bruges til videre færd. 



33 
 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
Kommentarer: 

• Litteraturen fremstår flere steder som mangelfuld, da en stor del af det fremsætter teorier uden 
umiddelbart implementerings fokuseret empiri af teorien. Litteraturen mangler i højere grad en 
indlejret kritisk tænkning. Heraf har der ikke været nogle øvelser tilknyttet kurset. 

• Det pædagogiske indhold var piv ringe. De rodede rundt og havde meget lidt styr på, hvordan 
modulet skulle være. De var langt fra neutrale i deres syn på verden. Stor set alle viste, at de var 
ræverøde og lagde ikke skjule på dette. Det er dybt kritisabelt at drive undervisning på en så farvet 
måde. Det er ikke fordrende for læring. 

• Modulet startet med en ekstreme dårlig stemning, fordi vores forelæser delte den information, at 
han var blevet fyret, hvilket han valgte at brokke sig over i over halvdelen af den først forelæsning. 
Generelt har modulet være præet af bitterhed fra forelæseeneres side, som åbenbart alle sammen 
er blive fyret. Udover bitterheden fra forelæseres side, har det faktum, at storset samtlige 
forelæreres åbenbart ikke har et job mere, den effekt at man må spørger sig selv om hvad det man 
lære overhovedet er værd. 

• Noget af undervisningen har virket outdated i forhold til emnet, mens en lektion pludseligt blev 
aflyst for altid, som man som studerende ikke har fået undervisning i, og samtidig stået udenfor 
kommunikation/information omkring hvad årsagen var. 
 

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

 
Kommentarer: 

• Kun lille udbytte fordi forelæsningernes indhold var så ringe. 
• Havde forventet en dybdegående og sammenhængende indsigt i den meget samfundsomtalte 

emne, men syntes det har endt med en mere generelt viden om klima, udvikling og økologi. 
 



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

 
Kommentarer: 

• Grundet manglende motivation og heraf litteraturens manglende selvkritik, har motivationen 
desværre været haltende. 

• Meget af litteraturen var interessant nok, men var ikke rette mod vores studie. Det var på ingen 
mod rettet mod noget, vi skal kunne bruge i et politik og administrations øjemed ude i kommuner, 
regioner eller stat. 
 

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

 
Kommentarer: 
 
Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 

• Det er en god ide at ligge slides ud, det kan være meget vanskeligt at følge med og tage noter når 
der ikke er slides, det giver bare bedre undervisning når der er slides lagt ud, det er vanskeligt at 
bevare koncentrationen og overblikket når der ikke er slides. 

• Skal dette modul udbyttes igen skal der ske voldsomme ændringer i opbygningen. Et er 
organiseringen som var et stort kaos. To er det pædagogiske indhold, som skal strammes voldsomt 
op. Tre er at det skal i langt større grad tilpasses politik og administrations uddannelsen, hvis det 
på nogen måde skal give mening at udbyde til studerende på vores uddannelse. Jeg kan som politik 
og administrations studerende ikke se, hvad jeg skal bruge kurset til i min videre færd. Det eneste 
gode at sige om kurset var, at der var brøkdele, der var interessant viden dog uden at være 
anvendeligt. 

• Flere værktøj til værktøjs kassen, tak. 
• Det er ikke særligt betryggende at få at vide fra den ene til den anden forelæser, at de er blevet 

fyret, mens man som studerende er midt i kurset. Dette går klart ud over kvaliteten af 
undervisningen, hvilket er ærgerligt, da det er et meget relevant kursus!  
 
Se tidligere kommentarer 

 

Semesterkoordinators kommentarer 
 
Semestret er helt uden projektarbejde og har derfor heller ikke projektgrupper som kerne. Det har været 
en udfordring, hvor vi har forsøgt os med at etablere administrative grupper uden det store held. Vi 
forsøger os igen med administrative grupper næste år, men mindre mekanisk sammensat, så vi sikrer os, 
at de alle er levedygtige, og at sidefags- og samfundsfagsstuderende er i de samme grupper. 
 



35 
 

Der har været holdt 3 møder med et meget aktivt FU, hvis tilbagemeldinger har ført til løbende 
justeringer af forløbet (se de tre referater af møderne på moodle). 
 
Semestret består af en række moduler, som nedenfor evalueres ét for ét ud fra de tilbagemeldinger, som 
jeg har fået. De noget uens tilbagemeldinger peger i øvrigt på, at der er brug for en standardiseret 
tilbagemeldingspraksis, så koordinator har materiale til at foretage en samlet vurdering og ikke behøver 
at foretage fortolkninger, som igen må vendes med de modulansvarlige. Et felt kunne her være ’forslag 
til ændringer’. Jeg har været i dialog med samtlige modulsansvarlige og har vendt uddybende spørgsmål 
og ændringer af formuleringer med de fleste. 
 
 
Modul 15: Samfundsøkonomi og økonomisk politik/v. Poul Thøis Madsen 
 
Hermed en kort beskrivelse af forløbet, af ændringer heraf ift. sidste økonomiforløb og af ændringer 
fremadrettet.  
 
Forløbet bestod i udgangspunktet i 7 mikroforelæsninger, 1 forelæsning om institutionel økonomi og 15 
om makroøkonomi. Endelig var der planlagt 3 repetitionsforelæsninger og 10 øvelsesgange. Grundet 
sygdom blev der kun 9 øvelser og 24 forelæsninger. Kristian Nielsen fra Økonomi og Ledelse stod for 
mikrodelen, mens koordinatoren (Poul Thøis Madsen) sammen med Henrik Plaschke stod for makrodelen. 
 
Vigtigste ændringer af forløbet er udover to nye lærere (Plaschke og Nielsen), at lærebogen også var ny 
(Economics af Colander). En anden vigtig ændring var, at der i modsætning til tidligere i 
overensstemmelse med studieordningen var en større vægt på makro og en tilsvarende mindre på mikro. 
En tredje fornyelse er, at de studerende ikke vidste hvilken lærer, de skulle op ved til eksamen. Lærerne 
eksaminerede kun i det, som de havde undervist i, hvilket gjorde, at lærerne undgik at eksaminere i 
spørgsmål, som de ikke er helt hjemme i. 
 
De mange fornyelser har givet en del begyndervanskeligheder, som vil være ryddet af vejen næste 
semester. På trods af det så er semestret, som gik fint i E2017, kvantitativt blevet vurderet endnu mere 
positivt for F2019. For flere af spørgsmålet er de positive svar steget med ca. 20 procentpoint. Af positive 
tendenser kan fremhæves, at hele 87 % angiver, at de efter endt forløb har en meget stor eller stor 
interesse for faget. Det tilsvarende tal for E2017 var 64 %. Tilsvarende tendenser gælder for vurderingen 
af spørgsmål som pædagogikken og lærebogen. Svarprocenten var i øvrigt langt højere for F2019 – 66 % 
mod 33 % i E2017. 
 
På to områder er der ikke fremskridt. Det gælder vurderingen af øvelserne og af, hvordan læringsmålene 
behandles i forløbet. Her er der basis for forbedring. 
 
Da der er tale om et så nyt forløb, er der foretaget en omfattende opsamling, og lærergruppen er enige 
om en række små og store ændringer. De vigtigste heraf er: 

- Der gøres mere ud af læringsmålene ift. den enkelte forelæsning og ved start og slut af 
forelæsningsrækken 

- Der er brug for at udvikle bedre makroøvelser, som kommer længere rundt i pensum, og som 
hjælpelærerne får i god tid sammen med en udførlig rettevejledning 

- Øvelserne afleveres løbende frem for samlet til sidst, hvorved det muligt for lærerne på 
stikprøvebasis at give lidt feedback og hermed også vurdere, om de studerende har forstået det, 
der er undervist i 

- Der udvikles en ny lektion om strukturpolitik med tilhørende ny litteratur, da det er et 
dominerende politikområde i dag, som udgør en god kobling mellem mikro og makro 

- Forløbet afkortes pga. besparelser til 21 lektioner – herunder stadig med 2 repetitionslektioner 
- Forløbet blev startet op d. 5.3.19, men forsøges startet op allerede i februar, da det blev oplevet 

som for komprimeret, og fordi de samfundsfagsstuderende ingen aktiviteter har i februar 
- Alle undervisere søger i højere grad at indtænke dansk empiri og danske økonomiske forhold – 

pædagogisk og relevansmæssigt begrundet. 
 
 
Modul 16: Moderne politikbegreber og analysetilgange/v. Simon Laumann Jørgensen 
 
13 ud af 110 har svaret på spørgeskemaet, men flere gange nævnes, at de mener at repræsentere 
mange på holdet. De studerende siger bl.a.: 



 
Placering af kurset 

- Presset af andre samtidige kurser og dertilhørende øvelser 
 
Indhold og pensum 

- Gentagelser fra 1. og 2. semester. 
- Politisk filosofi som approach /immanent kritik svær at forstå. 
- ’Wikipedia giver os viden om begreber, så hvorfor høre om dem til forelæsninger?’ 

 
Øvelserne 

- Feedback fra medstuderende er utroværdig: alt er fint, fint. 
- Forskellige oplæg til ’god besvarelse’ og forskellige former (individuel, kollektiv)  
- Øvelse to kunne ikke bruges i eksamen [som er individuel], da den var kollektivt skrevet. 

 
Kommentarer: 
 
Moderne politikbegreber var et populært fag før reformen. Det var et bestået/ikke-bestået fag, hvor 
øvelsesopgaverne kunne afleveres i grupper. Der var temakredse tilknyttet og projektarbejdet på 
semestret byggede på kurset. Nu er det afkoblet fra semestret og eksamineres individuelt med 
karakterer. Derudover har vi valgt en kvasi-portfoliomodel som eksamensform, som flere har været 
presset over. Det har sat de studerende mere under pres og givet dem kortere tid til at fordøje pointerne 
inden eksamen. Vi har i lektionerne fokus på at forbinde begreber og tilgange og har fokus på at 
illustrere, hvordan begrebsforståelse og tilgangsvalg former ens problemforståelse, fokus og analyse. Det 
samme er omdrejningspunktet for de skriftlige øvelser og eksamen. Det er en krævende model, som 
kræver ro.  
 
Fremadrettet bør følgende ændres eller overvejes: 

- Vi bør se på placeringen af kurset på semestret. 
- Vi har efter drøftelse valgt ikke at ændre på 1. semesterskurset, men vil i stedet se kritisk på 

forelæsningerne på 4. semester. 
- Vi vil derudover vise, hvor der er tale om progression og fordybelse, selvom begreber og tilgange 

fra tidligere behandles igen. 
- Svarprocenten på evalueringen bringes op ved at afvikle evalueringen den sidste kursusgang 
- Kurset skal givetvis beskæres for at spare, og det kan være naturligt bl.a. at se på de 

forelæsninger, der rettes kritik imod og sammenholde kurset med 1. og 2. semester. 
- Når der atter er penge i kassen, bør det prioriteres at have hjælpelærere til at give feedback på 

øvelser og evt. facilitere øvelsesseancer a la de tidligere temakredse.  
- Vi vil udarbejde en fælles skriftlig guide til gode besvarelser og evt. fremhæve tidligere gode 

besvarelser i anonymiseret form (nu har vi eksempler at vise frem) 
- Det bør være en fælles øvelse på tværs af semestre at opøve de studerendes evne til at give 

kvalificeret og kvalificerende peer-feedback både mundtligt og skriftligt. Nogen steder arbejder 
man med at lade feedbacken indgå i karaktergivningen, for at motivere deres seriøse deltagelse - 
hvilket så omvendt er administrativt bøvlet og kan lægge beslag på yderligere timer for retterne. 

 
 
Modul 17: Evaluering af offentlig politik og administration/v. Flemming Larsen 
 
Modulet er får gennemgående vurderingen ’tilfredsstillende’, så der er plads til forbedring. Ifølge den 
modulansvarlige vil den vigtigste forandring være at sikre, at man kan trække på mere erfarne 
lærerkræfter næste gang forløbet afvikles.  
 
 
Modul 18: Valgfag: Fagprofessionelle, ledelse og etik/v. Henning Jørgensen 
 
Valgkurset har tidligere været placeret på 9. semester, og selv om fornemmelsen er, at det er gået fint 
på 4. semester, så fungerer kurset bedre i en sammenhæng, hvor de studerende set som helhed er mere 
modne og dermed har større forståelse for fagets og bedre kan deltage i diskussioner. Det foreslås derfor 
at flytte kurset op på 9. semester igen. 
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Modul 18: Valgfag: Development, Ecology and Climate Change (DEC)/v. Johannes Dragsbæk 
 
Hele forløbet var stærkt præget af, at den ansvarlige var blevet opsagt, hvorfor der var en række 
aflysninger og enkeltmandsforelæsninger. Det vides ikke, om forløbet gentages i en eller anden form til 
næste semester. 
 
 
Modul 18: Evaluering af valgfaget i Politisk Psykologi v. Kristina Jessen Hansen 
 
Politisk psykologi er et nyt valgfag som blev udviklet til 4. semester på PAS. Forløbet bestod af 13 
lektioner, der blev afsluttet med en mundlig synopsis-eksamen i grupper. Dertil var der en heldags-
synopsis workshop, hvor de studerende skulle fungere som opponenter på hinandens synopser.  
 
Af evalueringerne fremgik det, at de fleste studerende har været positive overfor faget. Således har 73 
pct. angivet det faglige udbytte som ”stort” eller ”meget stort” og de resterende 27 pct. har angivet 
udbyttet som ”middel”. I kategorierne ”pædagogisk indhold”, ”interaktion med underviser”, ”læring i 
forbindelse med øvelser” og ”den anvendte litteratur” er der minimum 90 pct., der angiver tilfredshed.  
 
Der er dog også meget, der kan og bør forbedres til næste år. 
 
Arbejde med vægtningen mellem teori og metode 
Flere af de studerende har påpeget, at der var for meget fokus på metode. F.eks. har de studerende 
nævnt, at de ikke havde forventet at kausalitet skulle betyde så meget. Dertil har vi tit på timerne 
diskuteret undersøgelsesdesign og brugt tid på at forstå de empiriske resultater i artiklerne, hvilket de 
studerende har opfattet som metodeundervisning. Der var også flere, der var utilfredse med, at det at 
kunne opstille et undersøgelsesdesign indgik som en del af bedømmelsen, da de synes, det var teorierne 
der var mest spændende. Jeg tror i den forbindelse, at der skal være en klarere forventningsafstemning 
næste år, således at jeg understreger, at politisk psykologi ikke blot er et teoretisk fag, men også et 
empirisk fag. Dvs. at en stor del af pensum er forskningsartikler, der typisk har afsnit om 
forskningsdesign og resultater, der kræver, at man læser en kvantitativ tabel. Jeg tænker også, at jeg vil 
fremhæve, at det at kunne forholde sig til et undersøgelsesdesign og tabeller i øvrigt er en kompetence, 
der er afgørende på hele studiet. Næste år vil jeg desuden, allerede når valgfaget præsenteres, gøre det 
klart, at politisk psykologi både er et teoretisk og empirisk fag, hvor der vil indgå kvantitative tekster.  
 
Droppe administrative grupper og ændre eksamensform 
Flere af de studerende var utilfredse med de administrative grupper som var en nødvendighed pga. der 
ikke var timer til gruppedannelse. For dels at løse problemerne med, at de studerende ikke bryder sig om 
administrative grupper samt for at imødekomme de studerendes ønske om mere teorifordybelse, 
forestiller jeg mig, at eksamensformen næste år ændres til individuelle skriftlige opgaver. Således bliver 
de studerende, der har stor og bred teoriforståelse også i højere grad belønnet end ved synopser med 
selvvalgte problemstillinger. Dog skal der holdes fast i, at det at forstå undersøgelsesdesign og kunne 
læse empiriske analyser stadig er vigtigt.  
 
Ændre mundtlige studenteroplæg til målrettede øvelser 
Jeg synes ikke de korte mundtlige studenteroplæg fungerede særlig godt. Det var desuden noget de 
studerende både i midtvejs- og de endelige evalueringer påpegede som problematiske. Dels var det mit 
indtryk, at det primært var oplægsgruppen, der var forberedt på oplægsteksten og dels var det en stor 
udfordring for de studerende at gøre oplæggene formidlingsvenlige. Næste år vil jeg lave mere 
målrettede diskussionsøvelser til timerne, der motiverer alle til at deltage aktivt og komme forberedte. 
 
Skærpet fokus på administrativ planlægning af modulet i forhold til andre moduler 
Endelig var der stor utilfredshed med, hvornår undervisningen og eksamen var administrativt placeret på 
semesteret. Det har jeg fuld forståelse for, så næste år vil jeg være meget opmærksom på at sikre mig, 
at overlapper for meget med andre moduler og at der er en mere meningsfuld afstand mellem timernes 
afslutning og eksamen. 
 
 
Modul 18: Valgfag: Immigration and the Nordic Welfare State/v. Kristian Kriegbaum 
 
Faget bestod af 13 lektioner á 2 timer samt 3 øvelsestimer á 2 timer. Forløbet var inddelt i tre 
hovedmoduler foruden en introduktionslektion. Første modul bestod af 3 lektioner omkring 



indvandringsmønstre i Norden, andet modul var 6 lektioner omkring integrationsmodeller og –politik med 
fokus på udvalgte politikområder, mens sidste modul var 3 lektioner omkring effekterne af indvandring 
og integrationspolitik. Faget blev undervist på engelsk. 
 
Faget var et nyt valgfag og blev undervist af Karen N. Breidahl, Lanciné Diop-Christensen og Kristan 
Kriegbaum Jensen. Sidstnævnte koordinerede faget. Faget vil blive udbudt igen til foråret, dog med tre 
lektioner færre. 
 
Faget modtog overordnet en positiv evaluering - dog kun med en svarprocent på 35 procent. Ved 
spørgsmålene omkring ’Læringsmål og anvendelse’ svarede alle enten ’I høj grad’ eller ’I nogen grad’, 62 
procent svarede at de havde enten et ’Meget stort’ eller ’Stort’ udbytte af faget mens alle på nær én 
svarer, at de havde en ’Meget tilfredsstillende’ eller ’Tilfredsstillende’ interaktion med underviserne. 
 
Der var dog også udfordringer med faget – og plads til forbedringer. Det største problem var, at 
undervisningen generelt var præget af dårligt fremmøde. Selvom der var 32 tilmeldte studerende var 
fremmødet typisk kun mellem 12-16 studerende. Altså halvdelen eller færre. Det er utilfredsstillende – og 
afspejlede sig også i karakterne (gennemsnittet for faget blev 5,8). Til den allerførste introduktionslektion 
dukkede der 22 studerende op, så det var allerede et problem fra starten af, og det lave fremmøde kan 
derfor ikke kun anses som en effekt af undervisningen – hvilket evalueringerne også tyder på. Det er 
muligt at det, at der blev undervist på engelsk har været en medvirkende faktor.  
 
Alligevel giver det stof til eftertanke. Selvom vi i undervisergruppen ikke har gode svar på, hvordan vi 
kan bidrage til at øge motivationen til at deltage, så vil vi tage det med i vores drøftelser om faget, når 
det skal køre igen til foråret. 
 
Herudover er der nogle konkrete tiltag, vi skal gøre for at forbedre faget: 

• Faget var meget orienteret mod empiri og i mindre grad teori. Denne vægtning bør forskydes i 
retning af teori. Der er behov for en bedre introduktion til de mest anerkendte og grundlæggende 
teorier inden for feltet – og faget bør i højere grad indrettes, så vi, på den ene eller anden måde, 
vender tilbage til disse teorier under hver lektion. 

• Faget blev af nogle anset som nicheagtigt og mindre relevant i forhold til arbejdsmarkedet. Vi 
skal i første lektion – og løbende -  blive bedre til at tegne det store billede, og vise dem, hvordan 
de spørgsmål vi diskuterer relaterer sig til grundlæggende samfundsspørgsmål. Vi kunne også 
overveje en mere case-orienteret tilgang til øvelsestimerne for at gøre det mere praksisnært. 

 
Modul 17: Sociologi/v. Christian Albrekt 
 
Ifølge den modulansvarlige har problemet været et ret lavt fremmøde, men der er intet, hverken i 
evalueringen eller i FU, som tyder på, at det skyldes utilfredshed med modulet. Tværtom vurderes 
modulet positivt. 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager semesterkoordinators anbefalinger til efterretning. 
 
Semestret er kursustungt, og Studienævnet har besluttet, at når vi har kørt hele den reviderede 
bacheloruddannelse igennem, så reviderer vi den samlede studieordning.  
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