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Evaluering, Politik og Administration,  
forår 2019, 8. 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 
 

M5: Organisation og ledelse i den offentlige sektor 
 
 

Status 
 

 
 
 
 
 
Svarprocenten er på 35%, svarende til at 12 studerende ud af 34 mulige har udfyldt evalueringen. 

 

 
Læringsmål og anvendelse 

 



Kommentarer: 
• der er så mange forskellige ting at huske, så jeg skal have læst teksterne flere gange med nogen 

tids mellemrum, før jeg kan føle, at jeg i høj grad er rustet frem for i nogen grad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 
Kommentarer: 

• Jeg synes der manglede flere øvelser 

 
Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 
 

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

 

 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Dejlig med en grundbog og supplerende litteratur 
• Til modulets lektion 7 var der ikke powerpoint, og forelæsningen foregik meget ad hoc, hvilket 

virkede meget uforberedt. Denne form for forelæsning manglede meget struktur og overblik, hvilket 
gjorde at mange ikke kunne følge med.  
I denne sammenhæng spurgte NN selv ind til hvor powerpoints til vores lektion var henne, da han 
selv gerne vil have et overblik inden hans forelæsning. 

• mindre spørgsmål til hver forelæsnings litteratur, som man kan øve sig på i forhold til 
eksamenslæsning. 

 
M6: Evaluering i den offentlige sektor 
 
Samlet status 
 

 
 
Evalueringen er gennemført af 24 studerende ud af 34 mulige, hvilket giver en svarprocent på 71%. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 



 
Kommentarer: 

• Synes det var meget hvad der stod i selve bøgerne der blev gentaget. Manglede samfundsfaglig 
kontekst. 

• mangler stadig en forståelse af hvordan faget specifikt er anderledes i forhold til det vi allerede har 
lært på de andre semestre 

• Efter jeg ved modulets slutning har gennemlæst læringsmålene for at forberede mig til eksamen, 
føler jeg på ingen måde jeg opfylder målene med henblik på at have viden om hvordan evaluering 
udføres i praksis og hvilke metodiske overvejelser der skal gøres 

 
Interesse for fagområde 

 
Kommentarer: 

• Synes det er spændende selve emnet, men kursets konstruktion har gjort jeg har mistet noget 
interesse. 

• NN har formået at gøre modulet faglige indhold både spændende og konkret. Stor ros til NN! 
• jeg ser vigtigheden af de forskellige metodiske tilgange i forhold til hvordan man evaluerer. men det 

er allerede noget vi er bevidste om fra tidligere 
• NN har klart holdt de bedste forelæsninger, med stort engagement tilsat humor 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
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Kommentarer: 
• Synes det 1) var for pædagoisk, mange gange begyndte de at forklare områder og emner som om 

vi var nybegyndere; så synes det var for pædagoisk.   
Det har været svært at deltage aktivt, da der har været så meget man har været utilfreds med. 
Derudover synes jeg ikke vores supplerende litteratur har været særlig god: fandt mange relevante 
artikler på AAU biliobtek online, som de godt kunne have anbefalet. Men i stedet gentog de blot 
kapitler, som vi skulle læse til andre af lektionerne.  
Selve underviserne har været meget pædagoisk - sommetider for pædagoisk. Og når der har været 
to pers. på, har det været svært at forstå hvorfor det var relevant. 

• der er en problematik i forhold til at vi undervises med 4 semester i forhold til at mange spørgsmål 
er noget som føles irrelevant for 8 semester 

• Øvelserne er for dårligt tilrettelagt, og trænger til at bliver nytænkt for også at få inddraget os på 8. 
semester. 

• Øvelser er spild af tid, af en eller anden grund insistere de fleste undervisere på AAU at havde 
'Summe' øvelser med sidemanden osv. Spild af tid, at vi skal diskutere noget med sidemanden i 2 
eller 5 minutter er jo fjollet. Det lugter at er der er kommet anvisning om øvelser, som så tankeløst 
og fordi man ingen resurser har til at lave rigtige øvelser, er endt ud i 2 og 5 minutters 'summe' 
øvelser 

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

 
Kommentarer: 

• Har en god portion kendskab til indholdet fra tidligere, men er også normalt tilknyttet en anden 
kandidat og dette var blot et suppleringsfag for mig 

• Selve pensum bøgerne har været gode, men kunne godt tænke mig der var nogle der var mere 
samfundsaktuelt. Ligesom finansrapporten vi studerede. Havde forventet mere i forhold til det er 8. 
semester kursus, men følte det var for meget et begynder kursus på bachelor: er skuffet over 
kvaliteten. Havde forventet mere, i forhold til sidste semesters kurser var så gode; trods nogle af 
dem var nye emner, var det stadig højere niveau end dette kursus har været. 

• det var fint at få ting genopfrisket 
• Jeg synes at udbytte var lavt, grundet at der var mange ting, som jeg havde hørt på tidligere 

semester. Jeg synes kvaliteten, er lavere og tror det er fordi vi har skulle have undervisning med 4 
semester, fordi de skulle havde information, som vi tidligere havde haft. 

• Det faglige niveau virker lavt sammenlignet med andre 8.sem moduler, der har været en del 
gentagelse fra Bach. 

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

 



Kommentarer: 
• Læste det meste, og valgte at undersøge andet litteratur - som ikke var anbefalet og nævnt. 

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

 

 
Kommentarer: 

• der har generelt været for meget læsning.. men det er desværre en generelt ting på studiet som 
man fra forelæsernes side ikke tager højde for 

 
Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 

• Jeg har aldrig været så skuffet over et kursus kvalitet som dette: tidspunkterne for kurset har 
varieret så meget, og når man kommer langvejs fra og skal til kurset, er det irriterende der går en 
hel dag med et kursus, fordi nogle af tidspunkterne har været så sene. Der mangler hensyn dertil 
for dem som kommer fra områder der ikke er i AAlborg.  
 
Samtidigt er jeg skuffet over hvor pædagoisk tilgangen var, synes det var på niveau med 
gymnasiet. Derudover har der været få "guldkorn" der ikke står i pensum - havde forventet mere af 
forelæsningerne.  
Samtidigt har det faktum vi var sammen med et yngre hold ( 5. semester) været utroligt 
utolfredsstillende; de støjede for meget under lektionerne; det var for barnligt. Synes det har været 
et kursus der illustrerede at universitet har sparet, og det var vores årgang / semester det skulle gå 
udover. Trods universitet lovede det ikke ville ramme os, har det gjort det.  
Samtidigt har store hold med andre man ikke kender været irriterende, da sidste semester lærte vi 
hinanden at kende rigtig godt, og havde det fint med at spørge under forelæsningerne, det var 
mistet i dette.  
 
Derudover var der utrolig lidt samfundsaktuel diskussioner, det var kun om pensum der var 
dialoger. Det synes jeg også var skuffende. Sidste semester var så godt; der blev lagt op til faglige 
diskussioner. 

• Samlet set har modulet været rigtig godt. NN er både venlig og videre på en og samme tid. Mange 
undervisere kan lære noget af ham. Tak for et godt modul, NN. 

• NN er en mega god forelæser! men alle forelæserne har generelt været begejstrede og meget 
imødekommende overfor spørgsmål og diskussion med studerende. 

• Var overrasket over hvordan der blev brugt flest eksempler indledende fra uddannelse, sundhed 
mv. hvor der kunne være klare eksempler på fx. performance management som nærmest en 
betingelse på bekæftigelsesområdet 

• jeg vil ikke mene at det er positivt at vi skal have dette modul sammen med et andet semester. vi 
læser det samme bliver "undervist" i det samme men skal op til forskellige eksamener hvor der 
stilles andre og højere krav til os. det virker ikke som en gennemtænkt model. 

• litteraturen var god, nemt og passende 
• Kursets indhold er for stort til denne ene modul række, der er virkelig komprimeret og skulle foldes 

mere ud i forhold til længden - man lærer ikke noget ved bare at høre noget én gang 
• Jeg bliver skuffet over at høre forlæser sige ”nu kære vi hurtigt gennem det her, så kan i få tidligere 

fri og det vil i sikkert gerne” ”lad os droppe summeøvelserne, så kan i bare få lidt tidligere fri”. Det 
er virkelig misforstået – vi vil have god undervisninger og være hurtigere færdige.  
Generelt er forelæsninger rigtig gode til at inddrage perspektiver fra egen forskning og oplevelser, 
hvilket er fedt. Måske skulle man ikke sætte NN til at give et overordnet overblik og evaluerings 
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modeller - hun havde nogle fejl og svært ved at give eksempler, når hun blev spurgt. Jeg spurgte 
hende eksempelvis om at komme med et samfunds eksempel på en simpel problemstilling, hvilket 
hun ikke kunne. 

• lav ikke fælles moduler hvor der er 2 års forskel på niveaut mellem studenterne. Stop med at lave 
'summe' øvelser 

 

M7: Reformprocesser på udvalgte politikområder 
 

Status 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 50% svarende til, at 17 studerende ud af 34 mulige har udfyldt 
spørgeskemaet.  
 
 

Læringsmål og anvendelse 

 
Kommentarer: 

• syntes der generelt har været en fin gennemgang af materiale. hvorvidt det er nok til eksamen må 
tiden jo vise 

• jeg synes stadig at det er lidt svært at koble teorien med praktiske eksempler. jeg føler at jeg 
forstår teorierne som modeller, men de virker lidt abstrakte i forhold til virkeligheden. 

• NNs forelæsninger har ikke haft nogen rød tråd, og han har gennemgået 100 års 
arbejdsmarkedspolitik på 4 timer, der var med til at tage livsmodet fra os studernede. 

• Jeg vil sige, at det er efter den sidste forelæsning, at jeg først føler mig rustet til denne eksamen. 
 



Interesse for fagområde 

 

 
Kommentarer: 

• utrolig spændende kursus. det har været bredt. nogle gange måske en smule for bredt. men gætter 
på at eksamen så i samme grad kommer til at være bred idet jeg føler at vi har manglet lidt dybde i 
kurset 

• Kandidaten i politik og administration har simpelhen været under al kritik og en kæmpe gentagelse 
af bacheloren. Undervisningen har været uinspirerende og gentagelserne har gjort os studerende 
umotiverede hvilke også har kunne ses på fremmødet. Der er skal være flere valgfag, så vi ikke 
bare har tre kurser her på 8. semester der nærmest er det samme. 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 
Kommentarer: 

• generelt syntes jeg der har været en god kemi fra underviser til elever og omvendt. 
• giv os flere øvelses-spørgsmål som man kan øve derhjemme. 
• Ville have været dejligt med en grundbog som man kunne have taget udgangspunkt i. 
• Jeg synes, at nogle lektioner havde alt for meget læsestof. Øvelserne har ikke været super gode. 

NN overraskede dog. Jeg havde ikke de store forventninger til hende, da jeg ikke var helt begejstret 
for hende fra bacheloren, MEN hun var rigtig dygtig. Hun var virkelig udviklet sig som forelæser. 

• Vil være godt hvis der kan være mere litteratur på dansk. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 
Kommentarer: 

• føler mit udbytte som det er nu virker udmærket. om det bliver vurderet sådan må tiden vise. 
• Minimalt. NN og NN havde nogen spændende og interessante forelæsninger 
• Teorierne som blev præsenteret i den første lektion blev på ingen måde knyttet sammen med 

reformer, som vi blev præsenteret for i de efterfølgende lektioner. Det gjorde, at man ikke havde 
nogen chance for at svare fyldestgørende på eksamensopgaven 

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

 
Kommentarer: 

• grundet sygdom har det været svært at nå alt materiale 
• Som sagt er motivationen for den her kandidatuddannelse helt i bund, jeg har fået læst minimalt til 

det her kursus, da motivationen simpelhen har været i bund. Hvorfor skal jeg gøre mig umage når 
forelæserne ikke gør? 
 

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

 

 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Der skal helt klart være en standardisering til eksamen. det er en generelt ting der mangler på 

dette universitet. det er frustrerende for os som studerende ikke at vide om man er købt eller solgt, 
grundet vurderingerne foregår så subjektive. 

• Kunne være dejligt med en grundbog. 
• Ny koordinator evt NN - mere inddragelse af teori modeller løbende der kan bruges, når det hele 

ikke pludselig kommer i den sidste forelæsning inden eksamen. Jeg er dybt skuffet over dette 
kursus 

• Mere vægt på det teoretiske aspekt. 



• Flere forlæsninger, da det er et stort område, og de kunne kun dække de største områder. Det er 
ærgerligt, da det er et vigtigt kursus for vores uddannelse. 

• Der var ingen sammenhæng mellem undervisning og eksamen. Undervisningen har på ingen måde 
rustet de studerende til at kunne svare på den eksamensopgave vi fik udleveret. 

 

M8: Projekt- og semesterevaluering 
 
Desværre er der ingen studerende, der har udfyldt ovenstående. 
 

Semesterkoordinators tilbagemelding 
 

• Meget varierende svarprocenter. Måske på grund af forskelle i hvornår modulerne er evalueret?  
• Mange kommentarer undervejs. Generelt positivt for M5, M6 og M7. Fx, har de studerende større 

forståelse for relevansen af fag efter modulet end før modulet.  
• Lidt variation ift. vurdering af undervisere MEN det skyldes i høj grad undervisningserfaring (fx 

professor ift. ph.d.-studerende) og afspejler hvad man kan forvente af undervisere med forskellige 
grader af erfaring/niveau.  

• Der er lidt kommentarer vedr. gentagelser fra tidligere undervisning.  
• Lidt kritiske kommentarer her og der vedr. relevansen af øvelser. Fremadrettet: generelt fokusere 

på udbyttet af / pointer med øvelser. Det er dog svært da nogle har et godt udbytte af en øvelse 
hvor andre finder det mindre relevant.  

• Enkelt kommentar om en forelæsning uden power point på M5 som ustruktureret/uforberedt. 
Forelæsningen krævede mere forberedelse end ellers og var planlagt som en åben diskussion af 
stoffet mere end en struktureret gennemgang (som den studerende åbenbart foretrak).  

• Semesteret afvikles sidste gang i samme form til F2020 – derfor er der ingen grund til anvende 
store ressourcer på ny-tænkning – dog kan antallet af øvelser altid overvejes ift. udbyttet.  

 
 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager koordinators kommentarer til efterretning.  
 
Studienævnet bemærker endvidere, at nogle studerende oplever gentagelse fra tidligere. Det er vigtigt, 
at man som underviser kommunikerer, hvor der er progression og fordybelse, selvom det er begreber og 
tilgange, der har været behandlet tidligere.  
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