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Evaluering af 1. semester, PAS, Efterår 2019 
 

 

Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
De studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste 

kursusgang i hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 

semesterevaluering ved semestrets afslutning. Resultatet af modulevalueringen fremgår i det 

følgende. 

 

M1: Introduktion til det problemorienterede projektarbejde 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 46%, da 64 studerende ud af 140 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 God information fra starten. 
 Modul 1 var et af de moduler, som der har været nemmeste at følge med i, fordi forelæserne har 

været gode til at formidle de læringsmål, som de studerende gerne skal ende med 
 Føler ikke, at jeg 'i høj grad' kan andvende fagets teorier og metoder, hvilket skyldes min egen 

manglende forståelse for vigtigheden i disse, i løbet af modulet. Det har derfor ikke noget med 
modulet at gøre, men min egen arbejdsindsats 

 Nogle gange kunne man godt bruge nogle mere konkrette eksempler for at kunne forså metoderne i 
praksis. 

 måske lidt flere øvelser så det giver mening 
 Jeg ved at andre studier i højere grad har fokus på, hvodan man kan planlægge og håndtere 

udfordringer i gruppearbejdet. Dette kunne måske være en idé at introducere i højere grad. Vores 

gruppe har fået meget ud af selvstændigt at foretage konflikt håndtering. 
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Interesse for fagområdet 

 

Kommentarer: 
 Jeg troede ikke at det var et modul, som jeg behøvede fordi mange af informationer kunne finde i 

litteraturen i pensum. Men alle de små tips og ved at kigge på andres semesterprojekt, så har jeg 

lært hvordan man skal bruge begreber og ikke kun hvad de betyder. Jeg ville ikke kunne færdiggøre 
mit semesterporjekt uden de redskaber 

 Jeg var ikke helt klar over, hvor omfangsfuldt det var, så det har motiveret min interesse for 

fagområdet at stifte bekendtskab med det. 
 nu forstår jeg hvad det er det, det gjorde jeg ikke før og jeg synes faktisk det mere spændende end 

det lyder 
 Jeg havde en forventning om, at jeg havde tilstrækkelig viden indenfor området, men jeg har 

erfaret at der var en del mere end jeg kendte til og som jeg efterfølgende har fundet nyttigt. 

 
Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Jeg syntes at forelæseren har været gode til at samarbejde om at give de studenrende et godt 

indblik i hvad disse teorier og begreber skal benyttes.  

PS. Vi har kun haft NN. 
 NN er udentvivl en dygtig underviser, men NN har ikke rigtig haft noget med os at gøre . 

 
Syntes det har fungeret rigtig godt når vi har haft øvelser, fordi det giver en god ide om hvordan vi 

skal bruge det vi har lært i praksis. 
 Vi har ikke haft NN, derfor svaret 
 Vi har kun haft en øvelse og fik en samlet feedback, som jeg personligt ikke synes vi fik noget ud 

af. 
 flere øvelser 
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 ikke meget mulighed for selv at deltage 
 Eksempler med studenterprojekt var meget relevant og godt at få eksempler på fremfor løs snak 
 Der er anden litteratur, som har beskrevet det mere kortfattet. Samtidig kan det også være 

brugbart at bruge videoer og andet. Det vil ikke være gøre noget, hvis videoerne er på engelsk. 
 Der kunne godt have været flere øvelser, og vi har aldrig mødt NN 
 NN har ikke undervist os i dette modul 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Jeg føler at jeg kan bruge og forstå alle begreberne på dette modul og jeg føler mig klædt på til at 

arbejde med det problemorienteret arbejde 
 Der blev gennemgået krav til projekt, og tips til opbyggelse mere konkret 3 uger før vi skulle 

aflevere. Jeg ville ønske at vi havde fået det overblik meget tidligere, og så uddybet senere. 
 I starten virkede det som noget man bare skulle igennem, man efter man blev sat mere ind i 

stoffet, og interessen blev øget, blev ens faglige udbytte større. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg har skimmet som forbedredelse til forelæsningerne og derfor sidder alle pointer jo ikke fast, 

men bliver opfrisket til forelæsning 

 Det har været overskuelige mængder af litteratur, hvilket har betydet at man har kunnet læse op 
på det hele. 

 ofte blev de samme kapitler lagt op til forskellige forelæsninger 
 Dét at kurset har lagt sideløbende med semesterprojektet, har gjort at jeg nogle gange i tidsnød 

har været nødsaget til at skimte teksterne inden forelæsningen og så efterfølgende læst det 
grundigt. 
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Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 

Kommentarer: 
 Jeg bruger ca. 3 timer på at læse og skrive noter til hver kursusgang 

 Der har dog været benytte mere tid, når vi har skullet lave en faglig undersøgelse, da det har 
krævet at man her læst mere dybdegående. 

 Menes der her pr forelæsning eller hele forløbet? ikke specifikt nok formuleret 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Den store gennemgang af semesterprojektets elementer vi havde i sidste modul, kunne havde 

været rart at vi også havde i starten. Følte vi manglede et overordnede overblik over projektet, 
inden vi gik i gang med de individuelle dele. 

 Placeringen af kursets forelæsninger kunne være prioriteret anderledes 

 
Der var i begyndelsen af semesterprojektet ca 2  "friuger" uden forelæsninger hvorefter modul 3 og 
2 begyndte.. disse kunne være lagt før i de 2 uger så der er mere samlet "modul fri" tid sidst i 
projektarbejdet 
 
især de forelæsninger der lå på samme tid med modul 3 blev, som jeg har forstået det, 

nedprioriteret(læsemæssigt) pga den store læsebyrde som fulgte med modul 3 

 God forløb! God arbejdssturktur 
 Flere øvelser. Det virker simpelthen så godt! 
 Ikke den store fan af idéen om ikke at lægge powerpointet ud for at straffe dem som ikke møder 

op, for ofte har du glemt at lægge powerpointet ud efterfølgende. Folk er ansvarlige for deres egen 
indlæring :) 

 Det skal kunne formidles bedre, hvor essentielt faget er, jeg ved dog ikke hvordan. 

 En stor del af indholdet, ville være bedre at få før vi skulle skrive, da processen ikke endte med at 
passe overens til modulerne 

 Ros til NN, NN evner at gøre tingene interessante ! 
 Jeg ville ønske at gennemgang af hvordan projektet skal opbygges kom før den sidste forelæsning. 
 Evt flere øvelser, fokus på om der er for meget læsning til det enkelte modul: bliver ofte skimmet 

for hurtigt 
 nogle af modulerne kunne man godt have brugt inden man gik i gang med projektet, så man kunne 

tage udgangspunkt fra det vi blev undervist i. Ellers har selve undervisningen været god 
 alt i alt fungerer det godt, fordi det kommer efter, hvor langt man er nået i opgaven. 
 Al den viden, der kommer her i aller sidste modul om projektets opbygning kunne have været 

relevant tidligere, så man vidste det på forhånd. Ikke at alt er helt nyt, men tror det fungerer 
bedre, fordi så kan man bruge det som opskrift, når man går i gang med hhv. analysen, 
metodeafsnit osv. 

 Langtrukken, kunne godt kortets ned 

 kun flere øvelser kunne være fedt 
 Der var ofte nogle uger hvor at der var overvældende mange forelæsninger og nogle uger hvor der 

var næsten ingen. Det ville have været meget bedre hvis det var spredt bedre ud. Derudover var 
forelæsningernes indhold ofte indeholdende af afsnit som der var ingen der var nået til i deres 
opgave endnu. Så en bedre forståelse af hvor de studerende er nået til i deres opgave ville også 
være godt 
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 Synes nogen gange, at mange ting igen.. 

 

 

M2: Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 34%, da 48 studerende ud af 140 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Hvordan man laver et sparøgeskam kan være relevant senere hen, men måske ikke i dette 

semester. 
 I bund og grund en helt udemærket forelæsning. Dog føler jeg personligt kun at det var 

"overfladen" vi berørte og kunne godt efterlyse en dybere forståelse. 
 Der blev givet en skriftlig forklaring af de faglige læringsmål. Det er en god måde at gøre det 

fremad rettet. 
 Føler flere øvelser igennem forløbet har været med til at hjælpe med forståelsen for hvordan de nye 

tillærte evner bruges i praksis 
 Læringsmålene blev kort præsenteret af NN, med henvisning til hvor læringsmålene kunne findes. 
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Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Det er et nødvendigt fag for vores arbejde med projekt, så det er vigtigt at have indsigt i metoder 

og teorierne 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Der var nogle af forelæserne, som ikke snakkede højt nok eller mumlede så informationerne blev 

utydelige. 
 Der måtte godt have været lidt flere øvelser. F.eks. var tip en 13'er godt med NN, det gav mig en 

bedre forståelse for hvad vi havde lært i den lektion samt hvordan man skulle anvende begreberne. 

 Især øvelserne, hvor vi fik lov at bruge metoderne i praksis gav mig meget 
 Jeg syntes at det har været utilfredsstillende at der ikke har været flere øvelser 

 NN var syg :( 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Jeg har deltaget i forelæsning og læst, men min egen aktive deltagelse har ellers ikke været særlig 

høj 
 Det skal dog også siges, at jeg har været fraværende til en stor del af forelæsningerne grundet 

frivilligt engagement i en ungdomspolitisk forening, som lige tog lidt overhånd i en uges tid. 
 Har været presset med tid ift vi har haft semesterprojektet sideløbende. 

 Har været presset med sideløbende semesterprjekt. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Svært ift at skulle læse til semesterprojekt 

 

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

 

Kommentarer: 
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Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Der er mange forskellige forelæsere - Dette kan komme til udtryk ved at flere af de basale ting går 

meget igen, og får lov til at fylde meget i de enkelte forelæsninger.  

Noget bedre koordination imellem forelæsere ville kunne føre til en bedre udnyttelse af tiden 
 Modulet burde være placeret tidligere i semesteret 

forstod ikke realisme og idealisme og synes ikke dette blev gennemgået i forelæsningerne 
 
sammenhængene mellem begreberne indenfor videnskabsteori er ikke forklaret, der er kun 
forklaring af begreberne enkeltstående 

 
Mange forelæsninger var MEGET gentagende, samme ting gennemgåes i alle lektionerne, andre ting 
nævnes overhovedet ikke 

 Meget langtrukket lektioner ind i mellem - kunne sagtens have været kortet ned 
 Synes nogle gange, at litteraturen gik igen, det samme i de forskellige Powerpoints. 
 Det skal ligge tidligere på semestret, inden man fordyber sig i projektskrivning og imens det kan 

kobles på praktiske fag som f.eks. aktuelle politologiske problemstillinger.  

 

Ville hellere have haft det sideløbende med andre kurser end fuldstændig isoleret efter en pause på 
3 uger uden undervisning. 

 Flere Quizzer 
 Hvorfor skal sidefag være med på dette kursus??? Det er meget lidt relevant 
 Det kunne have været rart og mere praktisk hvis kurset havde kørt sideløbende med aktuelle 

politologiske problemstillinger, fordi det bed kunne relateres til hinanden på den måde og og få dem 

relateret til hinanden gennem eksempler i undervisningen. man kan godt have flere moduler på 
samme tid. 

 En ting forlæserne med fordel kunne udnytte bedre til næste års 1. semester videnskabsteori og 
metode er at have eksempler i forhold til semesterprojektet. Eksempelvis arbejder jeg med spor 3 
som omhandler Kina, der kunne det være godt med eksempler. Men ellers var modulet 
tilfredsstillende. 

 

M3: Politologisk grundkursus 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 39%, da 54 studerende ud af 140 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 
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Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Der er stor forskel på, hvordan de forskellige undervisere har videreformidlet teori, og derfor vil der 

være noget, som jeg i højere grad kan bruge og forstå. 
 Jeg synes, at de tre forelæser som afholdte modul 3, gav en rigtig god gennemgang omkring 

teorier, og hvordan de pågældende teorier bruges i praksis. Jeg synes, at jeg føler mig klar til, at 
bruge de forskellige teorier, når vi skal arbejde os videre med de andre ting på studiet. 

 Synes at Heywood bogen var ret partisk og grundlæggende anskuede teorierne fra et liberalt 
synspunkt. Savnede især noget mere konservativt funderet kritik af teorierne, frem for (næsten) 
udelukkende at stille marxismen op som modstykke hver gang. 

 Læringsmålene er sikkert blevet forklaret, men måske noget man kunne remse op ift hver lektion, 
når dagsordenen forklares. 
 
Jeg føler mig rustet, men ikke lige så sikker, som man gerne vil. Man skal lige ind i rutinerne og det 

er lige på og hårdt 
 et lidt to delt fag, da der er meget grundviden man skal lære samtidigt med at man skal forstå hvad 

man skal bruge den her viden til (på 'uni-måden'). Så tror den forståelse kommer senere, med 
mere praktisk arbejde. Øvelserne var gode til dette, men det bliver godt at starte på metode fag så 
man ikke føler man bare prøver sig frem. 

 Vi var nødt til at springe et modul over og springer tilbage til det igen. Det skabte forvirring og 

dårlige noter til lektion 6 

 

Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
 Overordnet meget teori tungt, som kan få mig til at føle mindre rustet til hvordan fagets skal 

håndteres. 
 Det var ret basic. Det er selvfølgelig også forståeligt nok, men jeg blev slet ikke så udfordret som 

jeg havde forventet. Føler lidt at jeg vidste 80-90% af det der blev undervist i, i forvejen. 
 Det var så overfladisk at det er umuligt at afgøre hvad der var det egentlige fagområde. 
 Det har været interessant. Jeg tænker, at det bliver mere interessant over tid, når man kan trække 

tråde og drage paralleller på tværs af kursuser 
 Jeg har valgt dette studie fordi jeg ville arbejde med samme problematikker som man får større 

indsigt i på dette modul 



10 

 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Dels manglende individuel feedback kan gør det svært at vurdere øvelses læring. 
 Den grønne bog Politics har været virkelig svær at arbejde med.  

 
Med hensyn til øvelsesopgaverne har det været lidt svært at finde ud af præcis hvad der blev 
forventet af en og det var også forskelligt fra underviser til underviser, hvad der blev forventet 

 NN var god, inddragende, og mit indtryk var en meget engageret i velforberedt underviser. 
NN var også fin. 
Desværre var NNs forelæsninger ikke de bedste. Der er ikke tvivl om, at han er rigtig intelligent. 
Men han er ikke god til at videreformidle det. PP er spækket med information, og det er ret 

uoverskueligt at følge med i. 
 
Feedback til øvelse 2 var lidt øv. Mange havde brugt tid på opgaven, men vi fik bare et fælles 

dokument tilbage som rettelse på opgaverne. Det gør det svært helt at gennemskue, hvor vores 
opgave fungerede - og hvor den ikke gjorde. 

 Engelsk er nedern 
 syntes ikke at vi får ordenligt feedback på vores opgaver. 
 Øvelserne var lidt forvirrende, og det var svært at gennemskue hvordan de skulle løses, og hvilke 

aspekter af undervisningen vi skulle fokusere på. Tror mest bare det er et formuleringsspørgsmål, 

og at det handler om forskellen på gymnasieopgaver og uni-opgaver. 
Alle tre forelæsere var generelt super kompetente. Den eneste grund til at jeg rangerer NN et nyk 
lavere end de andre er, at jeg simpelthen kun oplevede ham én gang, da jeg var forhindret til hans 
andre forelæsninger. 
NN kunne godt arbejde med at være lidt mere fokuseret i sine forelæsninger ;) Men generelt er jeg 
vildt positivt overrasket over hvor spændende og gode forelæsningerne har været. 

 Som en sidefags-studerende ville jeg ønske at der var fokus på andet end, som NN sagde til øvelse 

1, "fokus på sproget og formuleringer", da dette føles ligegyldigt når man har gået her længe. 

 Det er klart, at man som studerende, har forskellige måder at lære bedst på, hvor særligt NN har 
en virkelig inspirerende og lærerig tilgang til det. Særligt alle de mange eksempler og samtidig 
meget nutidige eksempler er hjælpsomme 

 Vi som har sidefag, snakkede om 2-3 sider er for lidt til øvelserne 
 NN virker meget dygtig, men han har en tendens til at blive stresset grundet manglende tid, og 

hans undervisning bliver derfor svær at forstå, fordi han kommer til at gå for hurtigt igennem det. 

 Det skal tilføjes, at NN er tydeligt dygtig i sit fag, men at det pædagogiske eller didaktiske måske 
kunne styrkes med fordel. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Følte jeg kendte meget af stoffet i forvejen 
 Alt for overfladisk 
 Litteraturen og sværhedsgraden skulle man vende sig til, så det gør, at man nok ikke lige fuld 

udbytte, men det var spændende 
 hvordan ser læringsmålene ud i praksis? 

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

 

 

Kommentarer: 
 Der var meget og ret kompliceret læsning 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Meget skiftende 
 I gennemsnit  

Lige i starten er det svært med sociale arrangementer og lign 
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 varierede meget (politics er langsom at læse, så her i rusperioden droppede jeg noter til læsning) 
 Det var sværere tekster, så jeg brugte lang tid på at læse arbejdet og derfor er jeg også glad for 

forelæsning fordi man ikke kan nå at forestå det hele 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 der bør måske være lagt et powerpoint ud på forhånd, da dette er en stor hjælp! 
 Mindre intensivt. Gerne med eksamen med det samme istedet for om flere måneder. 
 I forhold til eksamen synes jeg ikke det giver så meget mening, at den først ligger d. 3. januar 

2020. Jeg er godt klar over, at der kan være mange logistiske elementer der har indflydelse på 
dette, men når det er en 6 timers individuel eksamen der foregår i hjemmet vil jeg mene, at den 
godt kunne have fundet sted her i løbet af efteråret.  

 
I forhold til øvelserne synes jeg at disse fungerer godt. De giver en god læring i forhold til måden 
der forventes at der arbejdes på. Jeg synes dog, at den feedback der bliver givet er lidt ukonkret. Er 
dog også godt klar over, at det er en meget omfattende opgave fra undervisers side, at skulle give 
feedback til så mange elever, men måske man på en eller anden måde kunne få gjort det mere 

konkret. Måske hvis man bare løbende havde én øvelse gennem hele kurset, hvor opgaven så var 

at inddrage de elementer der har skulle være en del af de 3 øvelser. Det vil føre til et lidt større 
opgave, men det vil måske også medføre, at der kunne være gået lidt mere i dybden med nogle af 
de diskussioner der har været i øvelserne. 

 Øvelserne kunne godt fokuseres en anelse mere. Eller i hvert fald ville det være rart med en 
introduktion til forskellene på øvelser i gymnasiet og øvelser på uni, for det var ret svært at gå til 
dem. 

 Mere dansk litteratur. Jeg køber ønsket fra AAU om at internationalisere studiet, men en blidere 

overgang fra starten af studiet til det engelske ville være at foretrække. 
 Når vi bliver bedt om at diskutere forskellige ting med sidemanden (Hvad tænker vi om...), får vi 

oftest kun 30 sekunder til det. Naturligvis er det ikke i hovedfokus i undervisningen, men det er 
måske liiige kort nok tid til at begge bliver hørt. Dette gælder for alle undervisere 

 Hvis muligt: så kunne lidt ekstra forelæsninger kompensere for, at man ikke skal haste igennem det 
hele. 
 

Eksempelvis var vi en lektion bagud ved lektion 6, hvor dette i princippet går udover os studerende, 
hvor det hele bliver noget sjap. 

 
Derudover er forelæsninger til 18.15 ikke optimale. Ingen er lige så veloplagte så sent på dagen 

 i forbindelse med de ugentlige øvelsesopgaver, kunne man med fordele lave mere specificerede 
spørgsmål. på den måde ville man få mere stringente og ens opgaver ind, der også ville føre til en 

bedre generel feedback :) 
 måske mere fokus på hvordan vi (som endnu ikke kender til hvordan man arbejder på uni) aktivt 

bruger teorier og modeller, som vi lærer om. 
 Bedre koordinering imellem underviserne ift. modulernes rækkefølge 
 Det virker meget dumt at vi først har eksamen i dette fag i januar, da det er det første fag vi 

afslutter. Det giver bedre mening at have eksamen forholdsvis kort tid efter kursets afslutning i 
stedet for 3 måneder senere. 

 NN kunne godt modernisere sine powerpoints en anelse. 

 

 

M4: Aktuelle politologiske problemstillinger 
 

Status 
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Besvarelsesprocenten er på 1%, da 1 studerende ud af 140 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 

 

Interesse for fagområde 
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Kommentarer: 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 

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

 

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

 

Kommentarer: 

 

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

 

Kommentarer: 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 

 

M5: Projekt- og semesterprojekt 
 

Der er desværre sket en administrativ fejl i forbindelse med evalueringen af projektarbejdet, 

hvorfor kun evalueringen af mentorernes arbejde samt semesterevalueringen anføres 

rapporten. 
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Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 5%, da 7 studerende ud af 140 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Mentorerne 
 

På 1. semester har I haft mentorer (ældre studerende) tilknyttet jeres 
studiegrupper (først læsegrupper og senere projektgrupper). Har mentorernes 
rolle været tydelig for dig? 

 

 

Uddyb gerne :) 
 . 
 s 

 Det var dejligt at kunne snakke med en studerende, som har gået/går igennem samme process 
som vi gør. Dette er både lærerigt samt beroligende, da man får svar på nogle praktiske ting, som 
man ellers ville have svært ved at få svar på 

 Det har været skønt og have en mentor!! 
 Vores mentor har været behjælpelig med lettere spørgsmål, og dermed være god til sparring 

omkring projektet 
 :) 

 Var ikke helt sikker på fra starten af hvad mentors rolle var, da det virkede lidt som en ekstra 
vejleder. 

 Den mentor, der har været tilknyttet den gruppe jeg var i, har været virkelig hjælpsom. Han har 
stået til rådighed når vi har haft brug for ham og ikke kun i forhold til projektet men også i forhold 
til vores eksamener 

 

Hvilke positive erfaringer har du og din gruppe haft med mentorerne? 
 . 
 d 
 Vi have en positiv oplevelse med mentor, da vi fik svar på de spørgsmål som vi undrede os over, 

samt flere inputs til at kunne gøre vores projektet mere skarpt 
 Vi arbejder godt og mentor var en stor hjælp 

 Meget behjælpelig til det praktiske samt måden hvorpå projektet kan opbygges 
 Fin til at svare på spørgsmål 
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 Givet input til hvad vi kunne gøre anderledes, som vi måske ikke selv havde tænkt over 
 Vores mentor har været rigtig god til at give feedback, vejlede os og forklare hvad han mener hvis 

vi har været i tvivl. Og så har han også givet så en masse råd og delt ud af hans egen erfaring i 
forhold til projektarbejdet og eksamen 

 

Hvilke negative erfaringer har du og din gruppe haft med mentorerne?  
 . 
 d 
 Ikke umiddelbart nogle. 
 Der var lidt samarbejde vanskeligheder 
 Ingen negative erfaringer 

 Ikke umiddelbart nogen 
 Når vores mentor og vejleder var uenige om hvordan de syntes at tingene skulle gøres 
 Ikke nogen 

 

Har du ønsker/forslag til nogle opgaver, som mentorerne fremadrettet gerne må 
varetage? 

 . 
 d 
 Ikke umiddelbart nogle 

 Nej 
 Synes det var fint med de opgaver mentorerne stod for i år 
 Har vi haft mere end en mentor? 
 Nej 
 synes vi har haft en mentor der har påtaget sig flere opgaver end han egentlig skulle. Vi har af 

vores vejleder også fået af vide, at vores mentor har været mere med den her gang end han har 

oplevet før.  
Men måske mentorerne også kunne bruges forhold til eksamenshjælp, fortælle om hvordan de har 
oplevet det osv 

 

Semestret 
 

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

 

Kommentarer: 
 s 
 Før semesterprojektet blev skudt igang, brugte jeg ca. 20/25 timer ugenligt på at forberede mig 

selvstændigt på forelæsninger. Derefter varierede det fra 25-40 timer når der var gruppearbejde + 
projekt 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

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

 , 
 Jeg har i dette semester lært at arbejde selvstændigt, og strukturere min tid selvstændigt i og med 

dette er et selvstudie. Jeg har styrket min gruppekompetencer, ift. at alle skal blive hørt, og have 
en chance for at kunne komme med sine inputs. Derudover er jeg blevet styrket i at læse målrettet 
efter relevante oplysninger ift. læringsmålene og skimme læse det mindre relevante. 

 Samarbejde, indgå kompromis, gøre brug af mentor/vejleder på en god måde 

 Udbygget viden, gruppeerfaring, projektopbygning, litteratursøgning og referencer 
 Pas 
 Jeg har lært mere om hvad PBL går ud på. 
 Samarbejde 

 

Studievejledning 
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Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
 

 

Studienævnets anbefalinger 
Semesterkoordinators bemærkninger og anbefalinger tages til efterretning, og studienævnet 

konkluderer, at de seneste tre års justeringer af semesterets indhold har medført, at 

semesteret nu kører rigtig godt. 

 

Der udtrykkes dog bekymring ift. sammenlægningen af eksamen på Moduler 1, 2 og 5. 

Studienævnet overvejer derfor at kanalisere ressourcer fra feedback på Modul 4, hvor 

eksamen er bestået/ikke-bestået, til afholdelse af en selvstændig eksamen på Modul 1 og 2. 

 


