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Evaluering af 3. 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. 

 

M10: Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling 
og analyse af kvalitative data 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 2,7%, da 3 studerende ud af 110 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 
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Kommentarer: 

 

Interesse for fagmodul 

 

 

Kommentarer: 
 Generelt spændene hvor mange muligheder man har for forskellige vinkler. Undervisere har været 

gode til at fastholde interessen. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 Rigtig godt med øvelser i Nvivo. De andre øvelser var lidt overflødige. Mere fokus på Nvivo, og 

meget gerne mere tavleundervisning i Nvivo.  
 
NN har været utrolig dygtig til at gennenmgå især Nvivo. Hans forelæsninger har været nogle af de 
bedste jeg har oplevet gennem studiet, hvor man har følt at tiden er fløjet afsted. 
 

NN har været tilfredsstillende. Han har måske haft de emner som var mest komplekse, hvilket også 
har svækket interessen en smule. Han skal være bedre til at strukturere sin tid dog. Vi har næsten 
ikke fået undervisning i narrative analyse grundet dårlig strukturering af denne lektion. 
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NN virker oprigtigt til at have stor interesse for faget, hvilket smitter af på hans læring. Han har god 
humor, hvilket øger hans likeability. Ærgerligt at han ikke altid når hans øvelser - og måske lidt for 
længe holder fast i, at vi skal nå dem, selvom de ikke længere er så relevante :) 

 

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

 

 

Kommentarer: 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Læst alt i grundbogen. Diverse pdf'er er sprunget over. Generelt er læsemængden til modulet 

iorden. 

 

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

 



4 

 

Kommentarer: 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Først og fremmest synes jeg at NN skal stoppe med at læse op fra papiret. Det kan ikke passe at en 

forlæser ikke kan undervise uden at skulle læse op fra et papir. Det går for hurtigt, og man når slet 
ikke at tage noter. 
For det andet synes jeg det for dårligt at NN ikke kan strukturer sine forelæsninger så han rent 
faktisk når sine slides, bare lidt tæt på. Plus synes jeg det måske er en god ide ikke at bruge 5-10 

min på at fortælle om hvad vi skal ind på, men måske bare starte på det i stedet. 

 

M11: Policy analyse, velfærdsstat og arbejdsmarked 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 13%, da 14 studerende ud af 110 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 Kunne være rart hvis man fik en klar definition på PP af selv små fagbegreber, som en ekstra 

service, hvis muligheden er for det, så man har bedre tid til at lytte til forelæserens pointer end at 

skrive begrebsdefinitioner ned, inden man glemmer dem. 
 Det er lidt uklart, hvordan de forskellige teorier knytter sig til de forskellige områder af modulet, 

men det overordnede overblik er fint. 
 Jeg synes der var for lidt snak om, hvad eksamen ville indeholde - en kombination af de tre dele. 
 Synes særligt teksterne til policyfeedback samt policyanalyse har været rigtig svære! Dertil har 

forelæsningerne omkring disse heller ikke givet et særligt godt indblik i teorierne. Jeg synes 
generelt, at der står meget i teksterne, som ikke bliver taget med til forelæsningen. 

 Synes det var svært at bruge teorierne i praksis under eksamenen. 
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Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
 Meget spændende område. Kunne dog godt savne bedre praktiske redskaber til at benytte vores 

nye analyseværktøjer 
 Var mest interesseret i den ene del, velfærdsstat, fremfor den anden om policyanalyse 

 Synes det var et rigtigt svært og "abstrakt" emne. synes det blev ved med at være utrolig bredt 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 Alle undervisere var dygtige, men i særdeleshed NN fortjener stor ros. Han havde ekstra stort fokus 

på vores udbytte af hans undervisning, og en god pædagogisk indstilling. Desuden var han god i 
Powerpoint, hvor pointer var let gennemskuelige, og rød tråd til pensum var meget tydeligt. Dette 

betød også, at jeg faktisk kunne fokuserer på undervisningen, fremfor notering af små pointer og 
begreber/eksempler. 
 

Meget af litteraturen var yderst svært, men i særdeleshed NN var god til at "opsummere" pointen 
for formålet med pensumtekster, så man som elev er sikker på, at man har forstået teksten 
korrekt. De letteste tekster var på dansk. 
 
Øvelser har ikke været særligt brugbare. Det er dejligt med feedback på hver øvelse, hvilket 
påskønnes, men seksmandgrupper er simpelthen for meget, og man oplever hurtigt en "for mange 
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kokke om maden"-fornemmelse som er så stærk, at man kan genoverveje om øvelserne er spild af 
alles ressourcer. Administrative grupper er en fadæse. Min gruppe blev opløst før den overhovedet 
kom i gang. Dog kunne jeg gå sammen med venner, men ved ikke, om andre var ligeså heldige. 

 Jeg synes der var meget stor forskel på formidlingen fra forelæserne.  
 
Jeg var helt klart mest fan af NN, da hans måde at formidle på var super god. Det som jeg især 

synes var godt, var at han forklarede alt som stod på slides. Hvis der eksempelvis var 10 punkter 
tog han et punkt ad gangen, sagde det der stod på slidet for derefter at forklare dette punkt 
yderligere med egne ord. Dette har gjort, at man har forstået det på en rigtig god måde, samt har 
kunne tage utrolig gode noter. 
 
NN er meget pædagogisk og giver sig god tid til at forklare begreber samt teorier. Jeg synes også 

det er positivt at han deltager aktivt, går rundt i auditoriet og spørger ind når vi har summe-
øvelser. Den sidste lektion vi havde med NN delte han den op i tre  "emner" med to pauser a 10 
min. Dette synes jeg fungerede virkelig virkelig godt, da man de sidste 20-30 minutter godt kan 
miste fokus, men med denne måde at dele lektionen op på, formåede jeg at holde fokus i hele 
forelæsningen. Skide godt NN! 

 
Jeg er ikke i tvivl om at NN også er en dygtig underviser, men han taler meget meget hurtigt, 

mumler og går ofte meget let hen over slides. Jeg synes ikke han har haft den samme evne til at 
fange folk og formidle stoffet som de to andre. Jeg har tit siddet med en følelse af, at man ikke har 
forstået hans lektioner på samme måde som hos henholdsvis NN og NN. 

 Den anvendte litteratur fremstod delvist som utilfredsstillende, da vi fik tekster af Pierson og 
Campbell, som vores forelæser selv mente var svære tekster, og som han ikke selv kunne forstå 
før, han havde læst teksterne omkring 10 gange. Jeg kan personligt ikke se, hvorfor disse tekster 
skal være del af pensum, hvis det ikke forventes på forhånd, at vi vil kunne forstå dem.  

 
Generelt er der tale om svære tekster. 

 Meget blandet hvor godt litteraturen var, idet alt var ekstern litteratur og ikke lærerbøger.  
 
Det var dejligt, at man fik direkte feedback på øvelserne. Det er dog problematisk, at sammensætte 
os i administrative grupper, fordi mange derfor ikke gider at deltage. Man skulle istedet have brugt 

de gamle grupper fra sidste semester, således at man kendte hinanden og dermed også var mere 
forpligtigede til at møde op og deltage. 
 

Underviserne 
Overordnet set har alle re undervisere været gode, og klart i den bedre halvdel af, hvad jeg har 
oplevet gennem tiden. NN virkede til at være oprigtigt interesserede i, at lære fra sig, hvoraf hans 
formidling ift. at gøre eksemplerne konkrete virkelig var godt. Der er ingen tvivl om, at NN havde 

den tunge del af området ift. komplekse teorier. Han skulle måske tale en smule langsommere og 
sørge for, at alle var med og havde forstået. Til hans forsvar vil jeg dog sige, at området var meget 
komplekst, og at det derfor også kunne virke som om, at han var en dårlig formidler, hvilket jeg 
dog mener er en fejl. Det handler der mere om at læse litteraturen, og i sammenspil med hans 
formidling forstå hvad stoffet og teorierne handler om. 
NN var ligesom NN god til at sætte konkrete eksempler på ting. Han er god pædagogisk, og er god 
til at lære fra sig. 

 Jeg synes at der manglede bedre oversigts tekster. 
 Jeg synes, at det har været rigtig træls, at powerpointsene bliver lagt så sent op - så man slet ikke 

har nogen chance for at orientere sig inden forelæserene starter.  
 
Den anvendte litteratur har generelt været meget meget svær. Synes også, at det er under alt 
kritik at man bliver eksamineret i en tekst, hvor ens forelæser står og siger, at han selv har læst 

teksten igennem 10 gang, og han forstår den ikke helt..  
 
Øvelserne har ligeledes været meget omfangene i forhold til, at vi ikke har fået timer for dem. Den 
ene øvelse med NN var meget omfangsrig og ikke bare lige noget, som man hurtigt kunne svare på 
i løbet af en times tid. Dertil synes jeg også godt, at der kunne være blevet samlet mere op, når 
øvelserne har dannet et billede af, at nogle af teorierne er blevet misforstået.  
 

NN har virkelig været god i dette modul. Jeg føler, at jeg har lært rigtig meget af ham - og han har 
virkelig lavet nogle gode powerpoints med mange rigtig gode noter! 
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 Pensum til dette modul var utrolig svær, da der var mange engelske grundtekster. Synes det var 
svært at få læst godt op til alle forelæsningerne, da teksterne tog så længe om at læse og forstå. 
 
NN timer var rigtig tunge og svære at forstå, da det jo var her alt teorien var. Synes godt det kunne 
blive præsenteret på en anden måde. Havde svært ved at forstå det efter forelæsningen. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Føler jeg har gode værktøjer til forståelse af policy-cyklus. Der er så mange begreber og 

underbegreber, at det kan være svært at finde rundt i dem alle sammen, og samtidig have et 
overblik. Måske lidt bedre fokus på "Det større billede" sidst i undervisningen? Enten som perspektiv 
sidst i hver undervisning, eller som en opsamlende forelæsning. 

 Det kommer her igen meget an på hvilken forelæser man har haft. Jeg har fået utrolig meget ud af 
NNs og NNs forelæsninger og det er de emner og problemstillinger jeg  føler mig mest klædt på til, 
til en eksamen. 

 Jeg fik klart mest ud af NNs 
 Synes dog, efter organisationsteori's modulet er startet, at de to har meget med hinanden at gøre, 

og jeg synes efter vi har haft nogle forelæsningerne i det, har jeg fundet utrolig meget viden jeg 
ville have kunne brugt godt til eksamenen.  

Synes allerede at mange af teorierne og begreberne går igen 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Meget tung læsning, med noget materiale bedre end andet. Det danske litteratur, i hvert fald den 

smule der var, var relativt let at komme igennem og holde en forståelse. Anden litteratur er svær at 

fastholde fokus på, og resulterer til tider i, at man kun får læst Abstract, introduktion og konklusion. 
 Man kunne hurtigt spotte hvad der var god og dårlig litteratur. Dog var selve læsemængden til 

hvert modul fornuftig, således at man fik noget ud af al litteraturen, uden at det var for meget. 
 Jeg gav simpelthen op på nogle af teksterne fordi jeg bare ikke fattede hvad der stod. 
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Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

 

Kommentarer: 
 Nærmere 4 end 2- 
 Meget forskelligt, nogle gange også under to timer, afhængigt af hvor meget litteratur der var til 

forelæsningen og hvor svært det var at læse. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Se tidligere kommentarer 
 Jeg synes NN var rigtig god til at formidle læsningen til hver forelæsning. Det var nemt og 

overskueligt og man forstod stoffet endnu bedre. Synes dog NN er uoverskueligt i sine 

forelæsninger. Det var ikke nemt at følge med, og det gør det kun svære af at han vælger at tage 
alt muligt andet med fra pensum, som kun gør det sværere. Synes ikke han har formået at formidle 
policyanalyse godt nok. 

 Jeg synes at det til tider har været en smule rodet, det har været svært af forstå policyanalyse-
delen, samtidig med det også har været svært at koble netop det til de resterende lektioner. Et 
forslag kunne være at ligge policyanalyse-forelæsninger i forbindelse med hinanden i starten af 

kurset, sådan at grunden for at forstå denne del er lagt inden man begiver sig ud i resten. 

 Generelt er det gået alt for hurtigt til forelæsningerne. Især til NNs forelæsninger, som jeg 
personligt fandt som nogle af de mere komplicerede emner i dette modul, gik det for stærkt, og 
gennemgangen af de læste tekster var derfor ikke fyldetsgørende.  
 
Jeg synes personligt også, at det ville være fedt, hvis der i større grad blev præsenteret eksempler 
på eksamensspørgsmål ift. læringsmålene. Ellers har øvelserne fungeret fint - men jeg synes, at vi 
studerende blot skal fortsætte i grupperne fra 2. semester, så der er ikke er så meget bøvl med det 

:-) 
 Find måske en lærebog, som man kan knytte sig til, og supler med PDF'er - så har man et bedre 

overblik over modulet. 
 Forsøget med at "tredele" forelæsninger, som NN gjorde det fungerede godt. 
 Der var for dårlig koordination i forhold til eksamen. Det kan ikke være rigtigt, at formalia ændres 

under 24 timer inden deadline.  

 
Jeg synes det var synd at nogle øvelsesopgaver ikke blev noget grundet de dannede administrative 
grupper. Der var samtidig stor forvirring om ens gruppemedlemmer stadig går på studiet eller ej. 

 Eksamen: Jeg synes, at spørgsmålene til eksamen var meget svære og måske heller ikke helt 
passende til tredje semester. Dertil synes jeg virkelig, at der er træls man får så mange forskellige 
informationer hele tiden. Det kan ikke passe, at man under 24-timer inden man skal aflevere, bliver 
der lavet om på, at litteraturlisten pludselig tæller med.. Der har man allerede været i gang med at 

begrænse sig og slette. Så dette synes jeg har været meget kritisabelt. 
 
Måske man skulle overveje at finde nogle andre tekster til policyfeedback og policy teorier.. 

 Lægge PowerPoint ud i god tid, det er forstyrrende når det bliver lagt ud 1 min før. 
Have styr på PowerPoint og hvordan det virker. 
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Der må gerne stå hvad der forventes at lægge vægt på til hver lektion, hvilke modeller og teorier 
man skal kunne og lignende. 

 Modulets struktur kan godt være lidt klarere. Modulet er meget bredt og derfor kunne det være rart 
hvis det blev gjort klart hvad der egentligt var hvad, selvom det i lektionerne overlappende 
hinanden. Derudover blev vi i visse tilfælde undervist i ting til forelæsningerne der ikke var nævnt i 
pensum, det vil være rart og give bedre forståelse hvis pensum og forelæsningerne stemte bedre 

overens. 
 NNs undervisning fortjener en medalje 

 

 

M27: Organisationsteori, forvaltning, ledelse og politiske 
institutioner 
 

Status 

 
Besvarelsesprocenten er på 68%, da 75 studerende ud af 110 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 Da det er et meget teori tungt fag, bliver spørgsmålet for mit eget vedkommende om jeg kan skille 

de forskellige teorier af 
 Jeg var ikke tilstede ved de tre første forelæsninger grundet elitesport 
 Det afhænger meget af, hvilken forelæser vi har haft. Jeg har bedre forståelse for NN lektioner end 

de andres, da jeg synes hans måde at formidle på, er utrolig god. 
 Synes faget er meget bredt, og dermed er det svært at skabe sig et overblik over alle de mange 

mulige teorier og begreber.  
Dertil synes jeg generelt, at det hele er gået lidt hurtigt og litteraturen har været megt tung. 

 Der er mange ting og huske derfor kan jeg ikke det hele til fingerspidserne 
 Ville elske at teorierne blev lidt mere konkret anvendt, da det kan blive lidt flyvsk. 
 Til dels synes jeg, at brugen af diverse teorier/begreber har stået uklart til de gældende 

forelæsninger. Her er der i sær tale om de, som NN, hvor vi ikke har nået at komme igennem alle 
de slides, som der var blevet lagt ud på Moodle. Dette har gjort mig forvirret, idet jeg ikke føler, at 
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de forelæsninger har givet mig et udbytte, hvilket er ærgerligt, idet NNs forelæsninger ofte 
dækkede over svært empiri/pensum. 

 Der var gentagende gange blevet anvendt de 3 centrale teoretiske modeller (SPREK, Leavitt og den 
Hierarkisk-geografiske over den offentlige sektor). Disse blev der refereret til løbende, i takt med at 
der blev gennemgået nye organisationsteorier, som kunne anvendes helt, eller delvist i disse 
modeller. Det fungerede super godt, og gav en større indsigt i anvendelsen af disse modeller, samt 

teorierne. 
 Hvis vi havde haft bedre forelæsere, kan det være, at man følte sig bedre rustet til at anvende 

fagets teorier og metoder. 
 Jeg synes ikke forelæserne har klargjort hvordan man anvender teorierne i tilstrækkelig grad. 
 Da faget er så bredt, er det svært at danne sig et overblik over de forskellige metoder og modeller. 

Det eneste jeg i skrivende stund kan huske, er NNs modeller, men måske også kun fordi de har 

indgået i hvert dias mindst tre gange 
 For mange ting på en gang, hvor man ender med ikke at kunne have helt styr på det hele på så 

kort tid. 
 Synes der er mange ting man skal have styr på til denne eksamen - der er rigtig mange 

komplicerede teorier og modeller synes jeg 

 Der blev i nogen grad, men det var ikke prangende. Det er ret fedt hvis der bliver skåret ud i pap, 
hvad modulet går ud på. 

 
Ift fagets teorier og metoder så er det et meget stort miskmask, som er slet svært at finde rundt i. 

 Det har til tider været svært at skildre mellem de forskellige elementer i undervisningen, særligt har 
det været meget opdelt i forvaltning og organisations teori. Det kunne have været ønskeligt, at der 
blev kridtet op, hvad der skal bruges til hvad. 

 Jeg har personligt har stor glæde af faget, jeg synes at indholdet i modulet har været helt fint. 
 synes lidt de mange teorier flød lidt sammen 

 

Interesse for fagmodul 

 

 

Kommentarer: 
 Jeg synes egentlig, at faget er virkelig spændende, og mange af forelæserne har også medvirket til 

dette. 
 Det er meget tørt emne som der er svært og gøre mega interessant hvis ikke man brænder for det 
 Min interesse for dette fag er blevet større efter NNs forelæsninger. 
 Organisation, ledelse og offentlig forvaltning har for mig, altid været meget komplekst og 

uoverskueligt, selvom jeg havde en interesse i det. Jeg føler mig meget mere oplyst inde for disse 

emner, og min interesse samt motivation er stadigvæk stor! Det har været et enormt interessant 
modul. 

 Det har ikke ændret sig. Jeg vil gerne give stor ros til vores gæsteforelæser, der virkelig formåede 
at gøre noget, jeg normalt ikke ville have en interesse for, for spændende at lære om! 

 havde ikke regnet med det ville være så spændende som det endte med at være. Det er et modul 
jeg føler er særlig relevant da det jo er sådan nogle ting her man kan ende med at arbejde med 

 Det var ikke et fag som tændte mig helt vildt. 

 
Det er blevet gjort en del mere spændende. 
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 Da semesteret startede var min interesse for faget stort, da jeg synes at det er interessant hvordan 
det offentlige system i Danmark er opbygget, samt hvordan diverse institutioner og organisationer 
er opbygget. 

 Dette modul har givet mig utrolig god indsigt i organisationer - opbygning, struktur, historie. 
Ligeledes hvordan selve forvaltningen foregår. SPecielt interessant hvordan det foregår i kommuner 

 spændende felt 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 NN er virkelig dårlig til at disponere sin tid. Han kommer i gennem maks 5-6 slides. 

 NN er en yderst intelligent mand, men jeg har personligt følt mig uvidende i hans undervisning, som 
jeg tror skyldes lidt videns arrogance 

 NN nåede ikke de fleste af sine slides, og jeg føler derfor ikke, at jeg fik hele det faglige udbytte ud 
af det. Det han nåede af sit oplæg var godt :) 

 Jeg synes der har været et stort hul fagligt mellem forelæserne. Jeg har fået mest ud af 

forelæsningerne med Især NN (og NN), men jeg synes NNs forelæsninger har været meget 
ukoordinerede og dårligt forberedte. Han formår ikke at slå i gennem og kommer ikke i gennem 
sine planlagte slides. Det er ikke optimalt at bruge  1/3 af en forelæsning på at snakke om det 
litteratur som man har læst derhjemme når man har et powerpoint med 35-40 slides.  
NN kan til tider godt virke en smule flyvsk, men jeg synes alligevel, at han har formået at slå 
igennem og lære fra sig. 
 

Jeg ser dog NN som den mest kompetente forelæser til at undervise i dette fag. Jeg ville gerne have 
haft flere forelæsninger med ham, da jeg føler mig mest klædt på til eksamen i hans lektioner. 

 Litteratur: Jeg synes, at noget af den litteratur, der har været anvendt har været meget svær. Men 
at lærebøgerne er virkelig gode.  
 

Forelæsere: Jeg synes virkelig, at NN og NN har gjort det godt. De er meget passioneret omkring 

deres undervisning og er gode til at lære fra sig. Jeg synes særligt, at NN har gjort det godt med 
hans tre modeller. 

 NN: God idé med de første 5-6 slides i hvert ppx der er med til, at danne overblik ift. lektionerne, 
hvor vi befinder os i feltet mv. Gør det let overskueligt. 
NN: Virker meget engageret og kommer med mange gode eksempler ift. undervisningen. 
NN: Jeg har ikke været til alle NNs forlæsninger, men det er en smule frustrerende, at det er svært 
at danne et overblik over det. Det virker til, at han godt nok kommer igennem det meste af det 

indhold der er i ppx, men det er ikke tydeligt hvornår vi bevæger os mellem de ting der er på 
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dagsordenen, og jeg er af det indtryk, at de mange slides der ikke bliver gennemgået bidrager til 
frustration blandt medstuderende, som ikke føler, at de får nok udbytte af undervisningen. 

 NN, han skal altså have lidt mere fart på, i det det måske kan blive lidt for tungt og høre om 
cubakrisen og dets beslutninger i 20-25 minutter :) 

 Organisation og organisering er en rigtig god bog, og formidler rigtig godt.  
Derimod synes jeg er politik og forvaltnings bogen var ringe. Den var uinteressant, fyldt med 

stavefejl, indeholder sætninger der ikke giver meninger og snakker rigtig meget udenom. Vil 
anbefales der findes en anden bog. 
 
 
NN er en fremravende forelæser! God til at formidle samtidigt med at han har en god karisma. 
 

NN var også rigtig fin. Nogen gange snakkede han bare rigtig meget om rigtig lidt. 
 
NN forelæsninger var ustruktureret, og det føltes ikke som om man fik ret meget ud af hans 
forelæsninger. Det var svært at koble det han snakkede om til forelæsningerne, til det man rent 
faktisk havde læst hjemmefra.  

 
 

Mangel på øvelser 
 Der har af og til været for meget litteratur til hver enkelt forelæsning. Det har dog ofte været god 

litteratur, hvor især bøgerne har været gode. 
 
NN virker til at have stor indsigt i faget, og virker også til gerne at vil lære fra sig. Det øger 
interessen for faget betydeligt. 
 

NN virkede istartet engageret og struktureret ift. forelæsninger. Hen ad vejen blev indsatsen dog 
sløjere, hvor man i nogle forelæsninger havde en opfattelse af, at han ikke havde forbederet sig ret 
meget, og ofte ikke vidste hvor en sætning ville slutte, når han startede på den. 
 
NN virker alt i alt meget sympatisk. Han forelæsninger er dog for ustrukturerede, og der er ofte for 
meget tomsnak. Hvis man medbringer en powerpoint på 30 slides forventes det, at det hele 

gennemgåes - ofte var det dog sådan, at der blev brugt 40 min på 1-3 slides. 
 Til dels for meget primær litteratur til nogle af forelæsningerne. 
 Det der har været dårligt ved ,modulet er det i har været øvelser. Hvis der havde været øvelser 

havde det måske været nemmere for en. (forståelsesmæssigt og læringsmæssigt).  
NN, er har været virkelig dårlig, han har ikke nåede alle poweropoint slide. Personligt synes jeg ikke 
at han er god til at formidle sin viden. 

 Der har været ALT for meget litteratur under kurset, hvor 100+ sider har været al almindelighed. 

Der er ikke taget hensyn til at den studerende også har et andet modul samt en projekteksamen el. 
i nogen tilfælde et studiejob at tage sig af. 
 
Herudover har det været utilfredsstillende at have NN da han kunne bruge 40 min. på 4 slides med 
en masse snakke men ikke meget læring. 

 Ift. den anvendte litteratur, må jeg påpege, at det er svært at have modul 27, hvor vi til diverse 
forelæsninger (især til de, der blev afholdt af NN) får 100+ siders pensum for, samtidig med, at vi 

skal kunne læse op til modul 10, som kører samtidigt. Jeg har personligt overskredet de 37 timer, 
som det siges, at en studerende skal bruge derhjemme på at læse pr. uge.  
 
Ligeledes synes jeg ikke, at NN har formået at lære os studerende om det pensum, som han har 
opgivet. Det er især indenfor disse lektioner, at jeg føler mig usikker, idet vi ikke nåede igennem de 
teorier/begreber, som vi reelt (i min optik) skulle kunne nå på 1 time og 45 minutter.  

 
Ellers synes jeg især, at NNs undervisning har gjort faget spændende! Til trods for meget læsning :-
) 

 Et generelt problem under kursusgangene har været, forelæserenes manglende brug af den 
teknologi der har været til rådighed.  
Under flere forelæsninger har der ikke været anvendt mikrofon grundet manglende kendskab til 
teknologien. 

 Den anvendte litteratur har til tider været overvældende, i modsætningen til det der blev 
gennemgået til forelæsningerne. Det er for mig ikke muligt at læse over 100 sider til en enkelt 
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forelæsning i dette modul, samt have 50-80 siders læsning til den næste forelæsning i et andet 
modul, da min evne til at lære og forstå viden, der "sidder fast" efterfølgende. Det er et bredt 
emne, og et komprimeret modul, hvilket jeg også har forståelse for. Men det har været lidt 
uoverskueligt til tider, selvom det har været nødvendigt for, at nå igennem pensum. 

 Synes det for dårligt at NN bruger de første 45 min på at gå igennem 3-4 slides, og når langt fra 
det som burde gennemgås til en forelæsning. Man får meget lidt udbytte af hans undervisning, da 

han ikke kan strukturer sine forelæsninger til tiden, som det egentligt burde forventes at de gøre. 
NN er bare super, rigtig god til at strukturer sin forelæsninger. 

 Generet meget tilfreds med de forskellige undervisere og deres formidling af materialet. Synes der 
har været en god overensstemmelse mellem den primære litteratur, og det der bliver undervist om. 
Jeg tror desværre alle sidder med tomme blikke under NNs timer, selve litteraturen til disse timer 
har været fin, men det er også det eneste der har givet mening. 

 Der måtte godt have været flere øvelser så vi lærte at anvende dem noget mere på konkrete cases. 
 jeg blev lidt tabt i pensum til sidst, der var rigtig meget tekst, og det var nogle svære tekster. Dog 

synes jeg at forelæserene har været gode til at fortælle hvad det vigtgste vi skulle bruge derfra er. 
 NN har desværre ikke evnet at gøre undervisningen interessant. Det er rodet. Han når aldrig alle 

sine slides. Han virker usikker når kan taler. Han kunne godt bruge et kursus i at holde oplæg 

 Særligt NN var god pædagogisk. 
 

NN blev god til sidst, men var meget svær at opretholde et tempo i forelæsningen. 
 Ang. øvelser er det centralt, at der kan stilles løbende spørgsmål, som ikke er relevant (pga. 

tidsmangel) for forelæsningerne. Sparring med undervisere og/eller studentermedhjælpere er 
vigtigt, for at øvelserne fungerer. 
 
Det gør de ikke, hvis responsen er mangelfuld (eller for general).  
 

Der burde være indlagt fælles øvelsestimer, hvor man kan diskuterer faget med underviserne og 
medstuderende 

 Der er alt for stor forskel på en god og en dårlig forelæsning på dette modul. Nogle undervisere 
virker meget velforberedte og struktureret. Andre virker til at tage den på rutinen, hvilket absolut 
ikke fungerer!!! Øv 

 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg har forinden haft undervisning i Organisations teori 
 Det kommer endnu engang an på forelæserne 
 Udover sidste spørgsmål, har udbyttet været stort men på bekostning af andet kursus og projekt. 

 Som jeg sidder lige nu, føler jeg ikke, at jeg har et overblik over alle de teorier/begreber, vi har 

lært. Der har været mange lektioner, hvilket gør faget mere uoverskueligt. 
 Det er svært med dårlige lektorer, den eneste som oprigtigt var dygtig var NN.  

NN var virkelig ikke god, han kom kun igennem en brøkdel af hans powerpoints og kunne ikke finde 
ud af at koncentrere sig til at holde tiden. Generelt var lektorerne ikke nogle jeg ville anbefale. 

 Bredt 

 kunne godt have læst mere 
 Der var tit ting der ikke blev nået fordi der bliver talt i 20 minutter om eksempelvis de tekster vi 

skulle have læst til lektionerne. Det føles unødvendigt. 
 Jeg synes at jeg ud fra kurset har fået en masse ny viden, som jeg kan tage med videre fremover. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Læst alle grundbøger. De enkelte pdf'er er dog af og til blevet fravalgt grundet den store 

læsemængde. 
 Der er dog, virkelig meget litteratur hvor det rimelig ukonkret i forhold til forelæsningen. 

 Primærlitteratur i form OOO og POF har været godt. (flere danske bøger TAK) 
 startede ud med at læse, men pensum var for stort i forhold til udbyttet 
 Der har været for store læsemængder til tider. 
 Læst 85-90% af alt pensum. Noget mere relevant end andet 

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

 

 

Kommentarer: 
 omkring 4 timer 
 Det var meget forskelligt fra modul til modul. 

Mængden af læsestof varierede meget 
 For lang tid efter min mening. 
 For mit vedkommende har jeg brugt mellem 2-4 timer pr. forelæsning. Nogle gange mere nogle 

gange mindre, det kommer meget an på om det er engelske tekster (læg 20-30 minutter oveni), og 

hvor svært teksterne har været + hvis der er 100 siders, tager det trods alt længere end 2 timer 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Jeg synes, at hele forløbet er gået meget hurtigt, og at vi har været igennem mange forskellige ting 

på kort tid. Det har været svært at lære det hele, fordi man har været præsenteret for rigtig mange 

forskellige teorier. Jeg kunne nogle gange godt have brugt, hvis der havde været fokuseret mere 
grundigt på nogle af teorierne eller de mere tunge ting i modulet 

 Det har været svært at vide, hvornår det var forvaltning og hvornår det var organisering. 
 Der har været rigtig meget litteratur på dette kursus, især under NNs forelæsninger, hvor der har 

været 200 sider. Så meget, at det har været rigtig svært at nå at læse det hele, når vi også har 
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haft forelæsninger hver dag. Der er nogle proprositioner, der ikke har stemt helt overens. 
Derudover forekommer det lidt spøjst, at vi til et 10 ects kursus skal kunne vise vores kundskaber 
og 2000 siders litteratur på max 5 sider, når et 5 ects kursus som Policyanalyse måtte fylde 12 
sider, samt kursuset om kvalitativ metode skal fylde mellem 5-8 sider. Igen nogle proprositioner, 
der ikke helt stemmer overens. 

 Jeg synes, at faget indeholder alt for meget - måske man bør overveje at dele det lidt op igen. 

 Bedre koordination på tværs af modulerne ville være på sin plads. Der er ting som fra modul 3 som 
går igen og hvor der ikke knyttes megen yderligere information/teori til. Det er okay at få en 
genopfriskning, men det virker unødvendigt at fx. vi både i modul 11 (dvs. tidligere på semesteret) 
og i dette modul har en forlæsning om nyinstitutionalisme, selvom vi allerede har haft om det og en 
redegørelse af dem indgik i eksamensopgaven i modul 11. Fair nok, at vi har det i begge moduler, 
men niveauet/dybden kunne være højere på dette modul 

 Flere eksempler på hvordan teori kan forståes i "virkeligheden" 
 Jeg er kæmpe fan af NN og NN, kan vi få lidt flere forelæssere med energi som jer? tak! 
 Synes det var rigtig meget litteratur til dette modul. Ved ikke om det er muligt, men hvis det er så 

skær noget af det fra. Det virker demotiverende, når der skal læses 150 sider til en kursus gang. 
Også når mange af de kilder der sættes som primærlitteratur siger det samme som det der står i 

vores grundbøger. 
 Glad for brugen af danske bøger, istedet for PDFér. 

 
Det ville være skønt hvis man helt kunne undlade PDF'er - og særligt engelsk-sprogede PDF'er 

 Mindre læsemængde. 
 Genrelt en god struktur i lektionerne. Det giver god anledning til en rød tråd. 
 Mere konkret litteratur, bedre anvendelse af teori i forlæsningen. En bedre opdeling af Forvaltning 

og Organisation. 
 Alt i alt, synes jeg, at kursets struktur kan være forvirrende, idet der ikke er megen sammenhæng 

ml. de forskellige forelæseres timer. Ligeledes er der, som udtrykt tidligere, nogle forelæsere, der 
ikke har nået det, som vi studerende havde forventet at høre mere om.  
 
Ligeledes har pensum været svært til tider, og det har været tidskrævende, idet vi ligeledes har 
skulle læse pensum til modul 10.  
 

Dette vil jeg foreslog blev lavet om, så disse to moduler ikke kører på tværs, idet modul 27 er så 
bredt, indholdsrigt - Jeg føler ikke, at jeg har fået det udbytte, som forelæserne havde forventet, 
idet strukturen og det, der er blevet gennemgået, ikke har hængt sammen, i mine øjne. 

 En lidt mere afgrænset og knapt så stor mængde litteratur til hver forelæsning hvis muligt. Ellers 
intet andet, da forelæserne har gjort et rigtig godt stykke arbejde! 

 Giv os en ny semesterkoordinator og nogle ordenlige lektorer. 
 Forlæsningerne kunne måske godt være bedre til at komme med problemstillinger til projekt, eller 

hvordan disse teorier relaterer sig til virkeligheden. 
 Udlevering af tidligere eksamensopgaver tidligere i forløbet, så man kan reflektere over eksamen og 

dets indhold og tilgang løbende undervejs i faget.  
 
At NN fokuserer mere på at undervise os i pensum, end at fortælle om hvem der har skrevet det. 
Mere fokus på indholdet rent teoretisk, for det er også det vi skal bruge til at besvare eksamen. 

 NN er en super god forelæser, selvom der var dobbelt lektioner var det stadig nemt at følge med og 

forstå - stor ros til ham! 
 
dog var jeg ikke så fan af NN forelæsninger - føler han brugte meget af tiden på ting der ikke var 
relevante og der var for mange eksempler og for lidt teori 

 Overordnet har det været interssant. Desværre har NN undervisning ikke været tilfredsstillende og 
det giver et minus.  

 
Alt i alt har modulet været tilfredsstillende. 

 Mange flere øvelser vil gavne det hele meget godt. Selvom der er besparelser rundt om hvert 
gadehjørne og måske ikke råd til det, så ville det være godt givet ud med øvelser!!! 

 Bedre "iscenesættelse" af teorier. De må gerne skæres ud i pap, særligt i forhold til hvad de kan 
bruges til og ikke bruges til. 
 

Litteratur er til tider en "lang mur" som egentlig enten er gentagende, eller irrelevant uden at være 
kædet sammen med undervisning. Organisationsbogen var forvaltningsbogen overlegen, da den 
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benyttede sig af god opsætning i kapitler, hvorimod den anden har mange indskudte sætninger, og 
er i høj grad inkonsistent i forhold til opsummerende dele 

 Det kunne være rart, hvis alt undetvisningen bliver nået. Der var tidspunkt, hvor der blev talt i 45 
minutter om et slide. Dette gav ham 45 minutter til de resterende 30. Derfor er der noget af det der 
bliver gennemført meget vagt, hvor andet er blevet fluekneppet lige til grænsen. 

 Jeg synes der har været rigtig meget læsning, hvilket kan være svært at sluge for os som ikke 

læser så hurtigt :). 
 
Men faget er spændende og forelæsningerne har været meget fascinerende og spændende, 
samtidigt kan jeg godt lide at vi har haft to faste grundbøger, som vi hovedsageligt har holdt os til. 

 Til tider lidt for meget pensum ift., hvad der blev gennemgået til lektionerne. Synes ikke altid der 
var en rød tråd fra pensum til den enkelte lektion og dét, der blev gennemgået på eksamen. Ret for 

meget pensum ift. at vi også have kvalitativ metode modulet. Ville have været bedre, at kvalitativ 
metode lappede sammen med policy-analyse frem for organisationsteori, når vi ofte både skal læse 
og har tre lektioner om dagen. 

 Flere konkrete cases ville gøre brug af teori og forståelsen heraf langt mere overskuelig og 
interessant. 

 Da denne uddannelse er tværgående mellem Pol/adm og Samf, findes der selvfølgelig kurser, som 
henleder sin relevans til mere til det ene fag, end det andet.  

 
Men kurset har en så høj grad af administration og organisationslære, at der mangler væsentlige 
almene lærringsmål: De historiske tilblivelsesprocesser af teorierne har været en smule mangelfuld.  
 
Som Samf. studerende har jeg fundet faget utilfredsstillende i forhold nogle mere almene 
forståelser af det administrative system. 

 Det er frustrerende, når der til en håndfuld af undervisningsgangene er opgivet 150 siders 

primærlitteratur, som forventes læst, og flere af disse undervisninger så falder efter hinanden. Det 
gør, at man konstant har et efterslæb, som skal forsøges indhentes samtidig med at man skal have 
forberedt til de kommende forlæsninger. Det kunne har været rart, at noget af primærlitteraturen 
havde været fordel mere jævnt over forlæsninger. 

 Ville mene at der har været alt for meget pensum, specielt fordi at flere at lektionerne har været 
centreret omkring sekundær litteratur. Underviserne var alle helt fine 

 Jeg kunne personlig godt tænke mig øvelser, hvor man får lov til at beskrive og anvende nogle af 
teorierne, der er blevet undervist i. Organisation og organisationsteori bogen er utrolig god, virkelig 
forklarende og beskrivende, og den er rigtig godt opbygget.  

 
Politik og forvaltningsbogen er god, dog kan den være lidt uoverskuelig at forstå. Dog får man 
meget ud af at læse den, så længe man kan forstå det man læser.  
 

Men jeg kunne godt have tænkt mig flere øvelser, hvor man praktisk arbejder med teorierne og 
opbygningen af organisationer, og hvordan der reelt forvaltes i kommuner etc. 

 Måske et lidt skarpere skel mellem de enkelte teorier og disses anvendelsesmuligheder 
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M14: Projekt- og semesterevaluering 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 14%, da 15 studerende ud af 110 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Projektarbejde 
 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 
 

Kommentarer: 
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Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder, samarbejde, 
gruppedannelse, fagligt og socialt gruppesamarbejde 

 

 

Hvem var din vejleder? 

 

 

Kommentarer: 
 Det er et enormt problem at i vejlederne har så travlt. Vælg hellere nogle unge/phd'ere, som har tid 

og som brænder for det. Vi har oplevet, at det har været umuligt at få en vejledertid indenfor 1 uge 
grundet travlhed, og at vi derudover kun nåede at få 3 vejledninger. Samtidig er det kritisabelt, at 
ingen vejledere tilsyndeladende har den samme mening omkring indhold i rapporten, og at ting vi 

har lært på de foregående semestre om f.eks. kvalitative retningslinjer og videnskabsfilosofi bliver 
lagt fuldstændig til side.  
Det skal dog siges, at NN har været utrolig engageret og velforberedt, når han så endelig har været 
der. Samtidig har han en enorm viden, som en phd'er nok ikke vil kunne besidde. 

 NN min gruppes vejleder, har i flere tilfælde ikke fungeret som en optimal vejleder. Det tager lang 
tid for ham at svare på mails (mange dage, nogle gange 1-2 uger før der kommer svar), han har 
ikke overblik over hvilken gruppe vi var i forhold til projektet. Derudover var der flere gange hvor 

han kom markant for sent, og en enkelt gang hvor han havde glemt mødet. Vejledningstimerne har 
også været meget få, hvor gruppen ca. har set NN 3 timer sammenlagt. Vi sidder med en følelse af, 
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at vi sagtens kunne have undværet en vejleder på dette projekt, da det feedback han kom med var 
primært på det skriftlige grammatik, selvom vi havde gjort opmærksom på at dette ikke var 
gennemrettet af gruppen endnu. Dermed blev vejledningstimerne brugt på at han side for side, 
kom med områder hvor grammatikken skulle blive bedre. Det har ikke været en god oplevelse at 
have ham som vejleder. Til sidst i forløbet har vi også fået at vide, at han har 5-6 grupper på 
sociologi han er vejleder for, samt to specialer. Vi har ikke været en prioritet for ham føler vi, da vi 

"kun" går på 3. semester. 
 Vi havde nogle i gruppen, som ikke rigtigt lavede noget. Det var rigtig hårdt, når medlemmer valgte 

at udeblive, uden at oplyse resten af gruppen, hvorfor man valgte ikke at dukke op. 
 Super fedt med en vejleder, som man altid kunne komme til. Især når man som gruppe havde 

mange spørgsmål. NN sørgede for, at vi aldrig følte os til besvær, hvilket må siges at have haft en 
positiv indvirkning på gruppens medlemmer og projektrapporten. Nu er det også tredje vejleder, 

som vi har haft i forbindelse med projekt, og det var SÅ dejligt befriende, at vores vejleder på dette 
semester var klar i sproget og ikke bare svarede tilbage med et "Hvad synes du selv" agtigt svar, 
når man havde spørgsmål. 

 Jeg synes, det er under al kritik, at en vejleder ikke kan finde en dag efter gruppedannelsesdagen 
til at mødes med gruppen. Hvis man som vejleder ikke har mulighed for fysisk at møde op i løbet af 

semesterprojekt, burde man ikke være vejleder. Skype kan fungere, men det er ikke optimalt, og 
man opnår langt fra optimale vejledninger. 

 Vi har ikke haft særlig mange vejledningstimer - dette er dog noget vi selv har valgt, men NN har 
været utrolig god (og hurtig) til at svare på eventuelle spørgsmål over mail. 

 NN har været en af de bedste vejleder, jeg personligt har haft ind til videre. 
Hun var altid klar på at hjælpe mundtligt eller skriftligt, hvis hun ikke havde mulighed for, at møde 
med gruppen mundtligt.  
 
Hun var simpelthen fantastisk 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

 

Kommentarer: 
 Forelæsningerne var meget spredte, og der var ingen klar sammenhæng eller rød tråd mellem 

forelæsningerne. Det var måske heller ikke meningen, men jeg savnede lidt mere struktur. Desuden 
vil jeg gerne ønske lidt mere aktiverende undervisning for os elever, hvor vi har flere diskussioner 
eller får lov til at dele vores tanker/svar via Mentimeter, som vi derefter kan snakke om. Det giver 
et helt andet perspektiv, og man kan få lov til at komme rundt om emner, som man ikke ville, 
såfremt vi studerende ikke var kommet til orde. 
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Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 

 

Kommentarer: 
 Ofte hed dagende 9-17 - mandag-fredag 

 
Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 

 Det havde været rart, hvis vi havde fået afviklet nogle flere lektioner i september, så der senere i 
semesteret havde været mere tid til projektarbejdet 

 Hele semesteret er efter min mening (og mine gruppemedlemmers) opbygget på en måde der ikke 
er optimal for os som studerende.  

Det ville give mere mening (for os) at starte med modul 10 efterfulgt af gruppedannelse og så tage 
modul 11 og 27 sideløbende med hinanden derefter. På denne måde tror vi, at vi ville få mere tid til 
fordybelse i projektet, og blive mindre pressede - plus føle at der var bedre tid ift. vejledning og 
lignende. 

 Eksamener har lagt super godt. Dejligt med intensive eksamener over kort tid, hvorefter man 
kunne sikre fuld fordybbelse i projektet. 

 Vi havde nogle rigtig dygtige, vidende og erfarne forelæser til dette spændende forløb. 
Snakkelysten var stor, og måske lidt for stor, hvis det står til mig. Jeg kunne godt ønske, at der var 

lidt mere diversitet i undervisningen, så det ikke kun var forelæseren, som snakkede hele modulet.  
 
Derudover vil jeg også gerne pointere, at spørgsmålene til eksamen var formuleret sådan, at det 
var tvetydigt og lidt svært at gennemskue, hvordan man skulle svare på spørgsmålet. Jeg følte 
også, at spørgsmålene omhandlede emner, som jeg ikke rigtig anede, hvordan jeg skulle svare på. 

Det var min opfattelse, at jeg ikke var blevet klædt godt nok på til eksamen. Jeg var der til næsten 
alle forelæsninger med 2 undtagelser, jeg havde læst og skrevet noter. Alligevel følte jeg ikke, at 
eksamensspørgsmålene var nogle, som jeg var blevet instrueret i. Dette kan dog også have en 
sammenhæng med, at jeg ikke synes, at formuleringerne af spørgsmålene var særligt tydeligt 

 Eksamen skal være meget tættere på afleveringadatoen. Det giver ingen mening, at man som 
gruppe aflevere projektet d. 7/1, og kan ende med først at skulle op d. 31/1 - over 3 uger senere. 
Kan se, at der er reeksaminer i mellemtiden, men jeg synes, at disse skulle placeres efter, da det er 

mere relevant at komme op til projekteksamen hurtigere. Kæmpe minus, at eksamen kommer så 
lang tid efter afleveringen. 

 få lidt mere luft imellem eksamenerne 
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Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i dette 
semester? 

 

Kommentarer: 
 OBS! Jeg har ikke haft modul 27, til gengæld har jeg skrevet bachelorprojekt og derfor haft 35 

ECTS (herunder 2 projekter), så har  ihvertfald brugt omkring 40 timer om ugen i gennemsnit. Plus 
minus. 

 Over 40 timer hvis man tæller semesterprojektet med. 
Ca. 20-30 timer omhandlende lektier, eksaminer osv. 

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

 Faglige kompetencer, især modulet om organisationsteori var lærerigt 
 Lederskab, ansvar, evne til at uddelegere arbejdsopgaver. Dette skyldes, at jeg i høj grad måtte 

tage ansvar i vores gruppe. 
 3. semester er (angiveligt) stedet hvor man smidder alt hvad man har lært på de foregående 

semestre væk, og istedet selv bestemmer hvad man synes er passende at have med i f.eks. en 
rapport (Hvilket både er godt og skidt) 

 Hvordan man indsamler kvalitative interviews og analyserer dem. 
 Det kvalitative modul har været ekstremt lærerigt 
 Ny viden 
 . 
 Jeg blev styrket i de mere almindelige variable, som vi oftest måler: køn og alder blandt andet. Det 

er en styrke at få en mere dyb viden om forholdene på arbejdsmarkedet og velfærdsstaten og også 
få aflivet nogle myter ved at få præsenteret fakta. 

 . 

 Jeg har fået en forståelse for de kvalitative metoder samt ny teori. 
 Bedre til at koordinere forberedelsestiden pr. forlæsninger 
 Skriftlig formidling 
 Grundlæggende viden omhandlende kvalitative undersøgelser, samt kompetencer omhandlende 

oragnisationer/institutioner i DK. 
 Viden om organisationsteori og forvaltning 
 . 

 

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

 

 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
 Synes generelt ikke at studievejledningen er god til at finde løsninger i komplicerede sager. Der må 

man selv forsøge at finde løsninger, og håber at studievejledningen og studienævnet er med på 
idéen. 

 

 

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

overlader til semesterkoordinator og modulansvarlige at udvikle de enkelte moduler. 

 


