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Evaluering, Politik og Administration,  
forår 2019, 6. 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. Desværre er der ingen studerende, der har udfyldt denne.  
 
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 
 
M12: Organisation og offentlig forvaltning 
 
 
Status 
 

 
 
 
 
Svarprocenten er på 45%, svarende til, at 34 studerende ud af 75 mulige har udfyldt spørgeskemaet. 
 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 



Kommentarer: 
• Trods en mindre kobling mellem forelæsninger og de adskillige teorier, er det fortsat svært at holde 

et overblik. 
• Jeg synes generelt, at kurset har været fint. Jeg synes dog, at vi præsenteres for rigtig mange 

teorier på meget kort tid, hvilket har gjort det en smule svært at finde rundt i. 
• Det kunne være hensigtsmæssigt, hvis der fremover var mere struktur/rød tråd gennem de enkelte 

forelæsninger, således man kunne føle sig bedre rustet til den kommende eksamen. 
• Jeg føler mig delvist rustet til at anvende fagets teorier og metoder, dog har de været en smule 

forvirrende formidlet efter min mening. Jeg har dog ikke tænkt mig at skrive inden for dette fag til 
mit projekt. 

• Da kurset indeholder rigtig mange forskellige elementer og teorier, føler jeg gennemgangen af dem 
alle er blevet meget overordnet, hvorfor jeg heller ikke føler mig virkelig godt rustet til at benytte 
dem i praksis. Organisationsteori og organisationskultur har vi været meget godt igennem, men 
eks. ledelse mv. synes jeg fylder meget lidt ift. hvor store områder det er 
 

Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Jeg har fået større interesse i faget efter kurset. Jeg synes, at teorierne og pensum er rigtig 
spændende, og kan se mange anvendelsesmuligheder i disse eksempelvis ift. projekt. 

• Det er spændende at faget trækker fra mange forskellige grene, fx sociologien og politologien, men 
pga dette føles det hele også meget overfladisk. 

• jeg ved ikke om det bare er mig. Men når man trænger en så stor læsemængde ned over folk, så 
sker der enten det, at folk allerede fra start har svært ved at overskue læsningen, hvilket så gør at 
man kommer hurtigt meget bagud. 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 
Kommentarer: 

• Der bruges mere tid på at forklare hvor vi til hver forelæsning er i forløbet (når det er NN der 
forelæser). Unødvendigt, da det jo fremgår af moodle. Han taber os inden han begynder at 
undervise. Ydermere formår han bare ikke at holde mig interesseret 
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• Øvelserne har ikke fungeret til dette modul, hvilket dels skyldes mangel på aktiv deltagelse fra de 
studerendes side, men i ligeså høj grad har skyldes måden de har været struktureret. Vores årgang 
er ikke tryg ved brugen af matrix grupper, hvilket ofte får folk til at blive væk fra øvelser. Flere 
vælger også at læse efter forelæsninger, hvorfor det kan være svært at bidrage til øvelser, hvis 
øvelserne relaterer sig meget tæt til det pensum. Man kunne derfor med fordel overveje at lave 
øvelser der relaterer sig mere til forelæsningerne. 

• Ift. øvelser, så har antallet af fremmødte været på grænsen for pinligt for de studerende.  
Vi der har deltaget i øvelserne, har ikke altid fået så meget ud af det som hvis alle eller blot flere 
havde mødt op. Måske hvis underviserne også havde været bedre til at tilpasse sig eller lægge 
øvelserne midt i forelæsningen, så folk havde større motivation til at blive (for at få det sidste af 
forelæsningen med), så havde vi fået mere ud af det. 

• Da der var meget læsestof der skulle læses på en meget kort periode var det svært at være 
forberedt til hver forelæsning og derfor meget svært at deltage i øvelserne, som blev sat op.  
En bedre planlægning af de to undervisningsfag ville have hjulpet på muligheden for at være 
forberedt til hver forelæsning. 

• Jeg synes desværre ikke, at de øvelser vi har haft har givet særligt stort udbytte. Dette er også 
grundet, at mange er gået fra øvelserne, og at vi tit har siddet få tilbage. Måske skulle man tænke 
en ny måde at lave øvelser på? 

• Hvis vi skal have noget ud af øvelserne, så skal øvelserne være relevante i forhold til den teori der 
skal bruges til eksamen - rationelle og normperspektivet. Øvelserne har der ikke været stor 
opbakning til, da vi ikke føler at vi får noget ud af dem. 

• Faget kunne have godt at en mere gennemgående struktur ift. øvelser. Øvelserne har ofte fejlet 
grundet manglende deltagelse fra mange af de studerende, hvilket har resulteret i at øvelserne ikke 
har haft det udkom for vi resterende som man kunne have ønsket. Hvis nu man havde en fast 
struktur, så vidste de studerende hvad de kunne forvente, og flere ville muligvis deltage. 

• I og med, at der ikke var særlig mange, som valgte at møde op til øvelserne, så fungerede 
øvelserne ikke. Jeg synes desværre heller ikke, at forelæserne var særlig gode til, at tænke i andre 
baner ift. at omtænke øvelsernes struktur. Den øvelse som fungerede bedst var med NN (Lektion 
13). 

• Jeg synes der har været meget forskel på underviserne, f.eks synes jeg ikke, at jeg lærer godt ved 
at en underviser bare står og snakker om et slide hele timen. 
 
Jeg synes de to bøger har været rigtig gode. 

• NN lavede en god øvelsesopgave, og fik lavet en god struktur så tid (som var til rådighed) og viden 
blev anvendt rigtig godt og til fulde. Resten står ikke særligt klart - enten fordi de aldrig blev afholdt 
(da folk ikke mødte op) eller at øvelserne hurtigt blev afrundet 

• Læring i forbindelse med øvelser har desværre ikke været så god som ønsket, dette har dog i stor 
grad været fordi der ikke har været studerende nok til at gennemføre øvelserne som planlagt. Det 
har fungeret bedst når øvelserne har været indlagt som en del af forelæsningen og ikke når de har 
lagt som anden halvdel af øvelserne 

• Matrix øvelser fungerer ikke.  
 
Man har ikke tid til at komme til øvelser, da man skal nå at læse op til 2 andre fag. Det virker som 
om I ikke har snakket sammen 
 

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

 
Kommentarer: 

• Selvom faget har taget os igennem en bred vifte af teorier og organisationsforståelser, har modulet 
ikke udfyldt sit potentiale. Modulet er simpelthen for bredt, og man kunne sagtens have delt 



modulet i flere. Flere af temaerne i kursusgangene er så store at de kunne være et selvstændigt 
fag. 

• Jeg tror mit faglige udbytte havde været større, såfremt jeg ikke havde haft valgfaget 
"Professionelle, ledelse og etik i velfærdsstaten" på 5. semester. Der har været lidt gentagelser, 
hvilket også er helt fint ift. alle de som ikke fulgte det valgfag. 

• Som sagt, vil jeg mene at det er et meget overfladisk fag som kun skraber overfladen af mange 
forskellige faglige tilgange. Meget af indholdet kender vi allerede fra tidligere fag, såsom sociologi. 
Forskellen virker primært til at være perspektivet vi lærer det fra. 

• Det har været et rigtig fint kursus, men da jeg på 5. semester havde valgfaget: Professionelle, 
Ledelse og Etik i Velfærdsstaten, så var der utrolig mange gentagelser og det synes jeg er 
ærgerligt. 

• Det er meget blandet ift det faglige udbytte. Noget teori var jeg (og andre fra holdet) bekendt med 
fx fra valgfaget "Økonomistyring og offentlig budgetlægning", noget var man præsenteret for på 
tidligere semestre. Derudover var der rigtig meget som man skulle igennem, så det blev hurtigere 
dyk ned i en teori - også hurtigt videre til den næste 

• trods meget af det har været meget overordnet, synes jeg også det har været mange gode og nye 
elementer, som man kan tage med har fra som et fagligt udbytte 

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

 
Kommentarer: 

• Det har generelt været utrolig meget primærtlitteratur at læse. Derfor har det nogle gange været 
nært umuligt at nå at læse det hele, hvis man samtidigt skal læse til forvaltningsret + har mange 
forelæsninger på en uge. I bør måske overveje hvordan mængden af litteratur er i relation til hvor 
meget undervisning vi samtidig har. 

• SOm sagt, man bliver direkte demotiveret, når læsningen fylder så meget for to fag. 

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

 
Kommentarer: 

• Dette fag har været meget tidskrævende - især med andre kursusgange parallelt med faget. 

 
Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 

• - Ændre på øvelserne 
- skabe mere struktur i modulet 
- Evt. dele modulet op i flere. Selvom der er en klar sammenhæng imellem temaerne i modulet, 
bliver det meget bredt. 
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• Jeg synes at underviserne bruger for lang tid af forelæsningstiden på at tale om det anvendte 
litteratur. Dette resulterer ofte i at der skal hastes gennem de øvrige slides, hvilket gør det sværere 
at tage (gode) noter. 

• Som tidligere nævnt har det været svært at være forberedt til hver undervisningsgang hvor der var 
relativt meget læsning og meget kort tid mellem undervisningsgangene. Dette har haft betydning 
for min aktive deltagelse i faget og hvad jeg synes jeg har fået ud af faget. 

• En alt for stor gentagelse af litteratur og emner, som man allerede i forvejen har haft tidligere på 
uddannelsen. 

• Med en så bred vifte af fag og forelæsere kommer man dybt ind i faget og dens teorier. Der kunne 
dog godt koordineres bedre for at sørge for at de enkelte forelæsnigner blev bundet sammen for at 
skabe struktur i kurset. Kurset kunne med fordel gennemføres i to moduler hvor de to emner blev 
gennemgået. Øvelser der bliver præsenteret i starten af moudler giver bedre information om hvad 
man skal være opmærksom på. Da der var meget ringe deltagelse til øvelser der kom udelukkende 
på baggrund af litteratur. 

• Det er utrolig svært at deltage i et fag, hvor fagets indhold ikke bliver præsenteret ordenligt fra dag 
1. Jeg har ikke haft forudsætninger for at forstå hvad faget rent faktisk handlede om. Jo det handler 
om organisationer og forvaltning, men hvad betyder det? Vi bliver præsenteret for en model over 
hvordan den enkelte forelæsning ligger sig op af de andre. Der bliver brugt 20-30min på dette hver 
evig eneste gang, og man sidder som elev og bliver slået fuldstændig ud. Det føles virkelig som 
spildtid og giver absolut intet for forståelsen af faget.  
 
Forslag: Jeg vil foreslå at man fremover laver første forelæsning som den sidste vi har haft på dette 
semester. 
Hvad handler faget om? 
Hvad er det teoretiske spændingsfelt? 
Hvad kommer vi til at kunne? (MEGET VIGTIGT FOR MOTIVATIONEN) 
Hvordan kommer vi til at bruge det? 
Hvordan ser eksamen ud? 
Generelt set skal alt det praktiske information bare være på plads fra dag 1. Jeg har ikke haft 
motivation og interessen for faget, fordi jeg har vidst de første 20-30minutter af forelæsningerne 
har føltes totalt unødvendige. At bruge 30mins transport hver vej til universitetet for 1 time og 10-
15mins undervisning er utilstrækkeligt.  
 
 
Der er mange ubesvarede spørgsmål, som rent faktisk først bliver besvaret ved den sidste 
forelæsning. Det er ikke holdbart. 

• Jeg synes desværre, at det er for mange teorier og begreber. Man berører det kun overfladisk og 
når ikke, at sætte sig ordentlig ind i hver tilgang og teori. Det er lidt træls, fordi det er et mega 
spændende fag. 

• Jeg ved det er et stort kursus med mange forelæsninger, men jeg synes, jeg har lidt svært ved at 
se den store helhed. 

• Fedt at nogle undervisere "tog fat i os", og ruskede folk lidt op. Da mange måske har/har fået et 
afslappet forhold til indlæring osv. Det burde ikke være nødvendigt, men motiverende at møde 
undervisere som får folk til at vågne lidt op 

• Øvelserne må gerne være indlagt løbende i undervisningen - som tidligere nævnt 
 



M13: Forvaltningsret 
 
Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 41% svarende til, at 31 studerende ud af 75 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 
Læringsmål og anvendelse 
 
 

 
Kommentarer: 

• NN har været en rigtig god underviser. I starten synes jeg, at faget var ret svært, men jeg føler, at 
jeg har fået en god forståelse for faget, da NN gennem eksempler og øvelser har forklaret de ting vi 
har læst rigtigt godt. 
 
 

Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Jeg synes undervisningen har været super interessant, og jeg kan se, hvad faget skal bruges til 
efter studiet. 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 
Kommentarer: 

• Fine øvelser og godt med de små spotopgaver. Lærerbogen er måske lidt underlig skrevet, men det 
er nok bare fagsproget. 

• Jeg synes, at de øvelser vi har haft har fungeret rigtigt godt. Det har været skønt at få lov til at 
arbejde med loven og paragrafferne. 

• Pensum er ret langhåret :D 
• NN er en dygtig underviser - og en "sjov tante" :-) 
• NN har været enormt god til at følge op på øvelse samt den skriftlige øvelsesopgave, hvor vi fik god 

og fyldestgørende feedback og afrunding - DET VAR VIRKELIG SKØNT 
Det gør at jeg føler mig godt rustet til den skriftlige eksamen. 
 

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

 
 

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

 
Kommentarer: 

• Jeg synes, at bogen er rigtig fin, og der er gode forklaringer på alting. 
 



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

 
Kommentarer: 

• ca 2 timer er brugt, ihvertfald mere end 1 time 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• NN er en super god forelæser og man får virkelig meget ud af hendes undervisning. 

Hun er god til at relatere de forskellige paragraffer til virkelige eksempler, hvilket gør det meget 
lettere at forstå og anvende. 

• NN er en dygtig underviser, der forstår at gøre undervisningen spændende. Det fungere rigtig godt 
med spotopgaver og øvelsesopgaver. 

• Jeg synes det har været en rigtigt god underviser og undervisning og det har været rigtig brugtbart 
at have en forelæser der rent faktisk har erfaring fra det arbejdesliv som vi kommer ud i efter endt 
uddannelse frem for blot teori og metode som kan være svære at se i et videre arbejdsliv. 

• Jeg synes det har været spændende at følge kurset. NN er enormt god til at lære fra sig, og formår 
at gøre et relativt tørt emne interessant.  
Det har været rart at have en underviser, der også har erfaringer fra det virkelige liv.  
 
Jeg var egentligt blevet "advaret" mod forvaltningsret af min veninde, der er cand.merc.jur. om at 
det var kedeligt, men har været MEGET positivt overrasket. 

• Der har været en god kombination mellem god undervisninger, spotopgave og længere øvelser. 
Særlig det at øvelserne ikke var særskilt til et enkelt modul, men der foregik en kombination 
mellem undervisning, øvelse også undervisning har været rigtig god.  
Derudover har der også været gode eksempler fra "det virkelig liv" som har givet en bedre 
forståelse for stoffet. 

• Kurset, var meget interessant og noget der er med gør det, er at underviseren har kunne 
eksemplificere pensum, med eksempler fra det virkelig liv. 

 
 

Semesterkoordinators kommentarer 
 
Der er ikke indkommet kommentarer fra semesterkoordinator. 

 

Studienævnets anbefalinger 
Det er sidste gang at semestret afvikles i denne form. Evalueringen tages til efterretning og næste gang 
semestret afvikles er det på baggrund af ny studieordning. 
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