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Evaluering af Politik & Administration, 
kandidatuddannelsen, 1. semester, 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: Velfærdssamfund i forandring 
 

Status 
 

 
 

 

Besvarelsesprocenten er på 26%, da 12 studerende ud af 46 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Jeg mangler dog formalia som er yderligere uddybet for projektarbejdet. 
 I nogle af lektionerne var teorier mere gennemskuelige end i andre (f.eks. medborgerskab vs. 

velfærdsnationalisme) 
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Interesse for fagmodul 

 

Kommentarer: 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Bemærk, at vi i modulet hverken er blevet undervist af NN eller NN, mens NN og NN ikke oplistes. 
 Der er forskellige undervisere som er listet her, som vi ikke har haft. Der er også undervisere vi har 

haft, som ikke er listet, derfor bliver den besværlig at tage stilling til. 

 Øvelserne med NN var gode. Her fik vi vi mulighed for at bruge teorierne. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af kurset? 

 

Kommentarer: 
 Kursets bredde og tematikker er komplekse, hvilket afspejler sig i læselængden til hver enkelt 

forelæsning. Udbyttet bliver middelmådigt/jævnt, da læsemængden virker uoverkommelig, i lyset af 
manglende "luft i kalenderen" mellem forelæsningerne. En samlet oplevelse af fremdrift frem for 

fordybelse, hvilket er dybt ærgerligt. 
 Som tompladsstuderende med fuldtidsjob ved siden af er det meget svært at nå at være med når 

kursusgangene afvikles så tæt. Det bliver utilfredsstillende at være nødt til at springe så meget over 
som tilfældet har været her, så af hensyn til andre tompladsstuderende i fremtiden vil jeg foreslå, 
at man enten oplyser om, at der på modulet er ca 3 kursusgange om ugen med dertilhørende 
lektier, eller at man spreder kursusgangene over en længere periode og afvikler eksamen i januar 
når projektet er afleveret. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 På grund af læsemængden til hver enkel lektion og kompressionen af forelæsninger herunder 

dobbeltforelæsninger flere gange ugentligt, bliver forberedelsen derefter af variende og 
middelmådig art. 

 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 
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Kommentarer: 
 Alt for meget læsning, men også overlappede hinanden. Værre var det i forbindelse med de to 

andre læsemæssigt krævende forelæsningsrækken, som foregik parallelt. Man burde overveje at 

skære i sideantallet – samtlige jeg har talt med på studiet har ikke kunnet nå at følge med til 3 tre 
fagmoduler, hvilket sandsynligvis kommer til udtryk i givne karakterer senere hen. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Eksamensformen var ikke optimal. Der blev simpelthen ikke givet nok information om den nye 

form, og kravene dertil var meget vage. Alle studerende har virket kritiske over for denne form.  
 
Desuden, og nok mest vigtigt, burde I overveje, hvorvidt det er nødvendigt at køre de 3 fagmoduler 
på samme tid – det ville være langt bedre at have forelæsninger til ét modul, for at afslutte med 
eksamen, og dernæst påbegynde det nye modul. Dette er der rigtig god erfaring med fra 5. 
semester. 

 Bedre gennemgang af det gode essay, når nu de studerende ikke er bekendt med eksamensformen. 

 Eksamensinformation: Tydeligere præsentation af læringsmål og eksamensform i starten af 
modulet. Eks. hvordan essayeksamen foregår herunder hvordan man fra instituttets side 
strukturerer og skriver et akademisk essay. Ros til modulansvarlig for at uploade 2 eksempler på 
essaybesvarelser fra tidligere. 

 Som skrevet - spred modulet ud over en længere periode, så det ikke bliver helt så presset. Jeg er 
klar over at man gerne vil frigive tid til projektskrivning og det er derfor forløbet er presset sammen 

som det er. 

 

M2: Styring og organisering af velfærdssamfund 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 54%, da 25 studerende ud af 46 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 
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Kommentarer: 
 Modulet giver et grundigt indbliksom som forholdvist nemt kan bruges i projektarbejdet. Derudover 

giver modulet også inspiration til projektarbejde. 

 Til alle moduler bliver vi fra starten præsenteret for læringsmålene, men de virker mere som et 
formelt processkrav, da de er så uklare, at det mister sin mening.  
Vi har lært, at det er dårlig ledelse når medarbejdere får opstillet uklare mål, så hvorfor er dét så 
det der sker her? 
Jeg forstår at læringsmålene skal favne bredt, men giver det mening at sige, at man styrer imod 
samme mål, når de er så "rummelige"? 

 God gennemgang af de teorier, der skal skabes forståelse for. Måske lidt gentagende ift. OPA, NPM 
og NPG. 

 Efter lektion 10, hvor der var en opsamling over modulets lektioner, blev der i højere grad skabt 
klarhed over fagets opbygning. 

 Læringsmålene blev formelt præsenteret på et slide, uden yderligere uddybning. 
Læringsmålspræsentation er et proceskrav, som man blot skal vise er blevet præsenteret. Det 
kunne være rart, at få en præcisering af hvilke læringsmål, som særligt vigtige og i hvilke lektioner 

de gennemgåes. 

 

Interesse for fagmodul 

 

Kommentarer: 
 fagområdet er højaktuelt for fremtidig styring og derfor også særligt interessant hvis man vil 

arbejde som embedsmand, eller lobbyist. 
 Vi vil gerne skrive projekt inden for dette område. 
 Stor ros til modulansvarlig for at gøre dennes forelæsninger levende og inddrager praksiseksempler 

fra virkeligheden: EU, kommuner, stat, medielandskab mv. 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 NN = NN.  

NN når ikke alle slides - det går meget langsomt. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Har haft en del af det på tidligere studie - professionsbachelor. Til gengæld var undervisningen om 

Foucault virkelig interessant! 
 Mange tak til NN! 
 Der har været en god struktur.  

Det har været godt med en afsluttende gennemgang af kursets vigtigste pointer. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

Kommentarer: 
 Jeg prioriterer som udgangspunkt altid den danske litteratur først, da de engelske tekster tager, 

mig personligt, tre gange så lang tid med oversættelser og forståelse af faglige udtryk og lange 

kringlede sætninger.  

Flere fra mit semester har givet udtryk for det samme. 
 Grundbogen som hjørnestenen eller "den røde tråd" i kurset fungerer rigtig godt. Den er med til at 

strukturere kurset og skaber gennemsigtighed i kursets opbygning. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Der har været rigtig meget læsning til dette fag - især i kombination med de andre fagmoduler 
 Idet andre moduler kører samtidigt, bliver læsningen og dybden heraf variende og i perioder 

selektiv. Antallet af forelæsninger i andre moduler og antallet i dette modul, bevirker at man må 
fokusere på overblik og generelle vendinger, frem for detaljer og dybdelæsning. En 
kvalitetsforringelse, en skam. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Et godt kursus, med nogle relevante emner og litteratur. 
 Overordnet så har der været en god opdeling i modulet, så det har været tydeligt at se hvad hver 

lektion handler om. 
 Kunne godt bruge mere end én øvelse, så vi kunne øve os mere i at analysere :-) 
 Eksamensspørgsmålet var alt for komplekst og indeholdte 5 kommaer blot i første spørgsmål – det 

var alt for besværligt at nedbryde, hvad der reelt skulle svares på. Jeg kan se, ud fra evalueringer 

fra den tidligere årgang, at de har kritiseret præcis det samme som indeværende årgang (at 
spørgsmålet simpelthen ikke var gennemarbejdet og struktureret nok) – dette burde efter to 
årgange nu blive ordnet ift. den nye studieordning, så den næste årgang ikke skal møde de samme 
problemer som os. Desuden er det tvivlsomt, hvorvidt et sådanne spørgsmål faktisk afspejler vores 
niveau og udbytte af faget som studerende. Ovenstående er noget samtlige på studiet, jeg har talt 
med, er enige i. 
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M3: Politisk kommunikation og deltagelse i forandring 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 20%, da 9 studerende ud af 46 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Man kunne med fordel overveje hvorfor læringsmålene skal præsenteres i 1. lektion. Dette er dog 

generelt for andre kurser også, at oplæsningen af enkelte læringsmål virker som et "pro-forma" 
proceskrav. 

Interesse for fagmodul 

 



9 

 

Kommentarer: 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 1) pædagogisk indhold: Mængden af information pr. slide er generelt i overkanten, m. teorier, 

begreber, teoretikere. Ironisk nok i et kommunikativt kursus som dette, så taber man modtageren 
formidlingsmæssigt ved at favne så bredt med informantionstunge slides.  

2) Min egen indsats i løbet af kurset startede godt ud, men ca. midtvejs i kurset måtte jeg prioritere 
modul 2-eksamenen og fik derfor ikke læst hele pensum. Det resulterede i, at jeg ikke kunne 
fordybe mig, da jeg måtte prioritere overblikket i stedet for samt ofte springe visse forelæsninger 
over for at sikre et minimum af reelt minimum af forberedelse (læsning, noter mv.) 

 

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

 

Kommentarer: 
 Stor ros til modulansvarlig for at inddrage praktiske eksempler, videoklip mv. 

Endvidere fremragende gæsteforelæsning m. NN & NN om samskabelse. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til kurset? 

 

 

Kommentarer: 
 Pga. parallele forløb og læsning til andre kurser, har jeg ikke fået læst hele pensum. En skam, idet 

jeg synes politisk kommunikation og deltagelse er højaktuelt og kaster lys over postmoderne 
udfordringer. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Pga. læsning til andre kurser, er tidsforbruget delt mellem dette og andre kurser. Skimme- og 

overblikslæsning som oftest, frem for dybdelæsning. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Generelt synes jeg at dette modul flyder lidt samme med de to forrige på det her semester, 

eksempelvis med civilsamfund og medborgerskab. Derudover synes jeg også det er lidt svært at 
opdele de forskellige lektioner og deres tematikker fra hinanden, og det flyder lidt sammen. 
Overordnet synes jeg dog, at det har været et spændende modul! 

 For meget overlappende litteratur mellem de to andre moduler, og selve modulet 
 Skriv nu bare et eksamensspørgsmål, som er et reelt spørgsmål uden tusind forskellige 

underspørgsmål. Selvom spørgsmålet er åben beder I om inddragelse af alt for mange perspektiver. 
 

Eksamensspørgsmålet kunne jo sagtens formuleres mere enkelt og lige til, hvor det stadig kunne 
være åben for fortolkning. Det er jo vanvittigt at man skal bruge så lang tid på at forstå et 
spørgsmål, som skal fylde 2,5 side. 

 Grundbogen af Thomas P. Boje fungerer godt, som en hjørnesten i kurset, selvom den ikke bliver 
inddraget særlig meget i forelæsningerne. Et indblik i hvad politisk kommunikation i praksis 
indbefatter i en kommune, departement mv. kunne være givende i karrieøjemed, fx som 
kommunikationskonsulent. 
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M4: Projekt- og semesterevaluering 
 

Status 
 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 26%, da 12 studerende ud af 46 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

Projektarbejde  
 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

 

Kommentarer: 
 Jeg er selv ny på uddannelsen og det har været voldsomt hvor meget rammerne har manglet. 
 Jeg synes med fordel, at der kunne være en forventningsafstemning fra undervisernes side 

omkring, hvad de forventer af os nu ift. på bacheloren nr vi skal lave projekt 
 På 1. studiedag gennemgik man PBL-læringsmodellen i stikordsform, orientering om AAU mega-

projects, AAU Jobbank, Caldiss mv. samt normer for vejledning og gruppeeksamen som basis for 
eksamination i projektarbejdet. 
Dog blev der ikke gennemgået de formelle læringsmål for projektarbejdet. Det burde man kort 

skitsere først, inden gruppedannelsen sættes igang. 
 Der var ikke nogen fyldestgørende studieordning tilgængelig på digital eksamen eller moodle. Der 

manglede formalia. 
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Fagligt indhold, interaktion med og hjælp fra vejleder, samarbejde, 
gruppedannelse, fagligt og socialt gruppesamarbejde 

 

 

Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
 Ingen projektarbejde dette semester 

 Der blev i starten af semesteret ikke brugt tid på at inkludere de nye, så det var enormt svært at 
finde en gruppe. I opfordrer meget til af man skal finde en gruppe, jo større jo bedre, men I 
overvejer ikke om man måske kunne fremme det sociale og på den måde få en bedre 
gruppedannelses proces. 

 For lidt vejledning, og for lidt konkret kritik. Det giver ingen mening, at der er så meget forskel på, 
hvordan vejledere vil have at vi skriver projekt på 6. Semester og på 7. Semester. Vi er blevet 
undervist i 3 år og har lært en masse ift. projektskrivning og nu skal vi så lave det anderledes ift. 

teori og vores måde at skrive projekt på. Det er simpelthen ikke okay, så skulle I have forberedt os 
på det allerede på bacheloren. 

 Gruppedannelsen over to dage mener jeg bør holdes fast i. Dog med småjusteringer, så studerende 
kommer mere på banen. 

 Jeg ville ønske, at der ville være mere fokus på samarbejdspartnere i forbindelse med 
projektarbejde. Dette gælder for hele skolen for politik og samfund. Jeg synes, der mangler generel 

information og handlen i forhold til at få projektsamarbejder til de studerende allerede i starten af 
bacheloren. Der er massere af offentlige, samt private virksomheder, som ønsker mere samarbejde 
med studerende fra AAU.  
Dog skal det siges, at de studerende ud fra min opfattelse er villige til selv at tage kontakt og 
opsøge samarbejdspartnere, men at det kan være svært, at vide hvem man skal tage fat i udover 



13 

 

en kommune, region eller sygehus - der er også andre alternativer, men de kan være sværere at få 
øje på. 

 Gruppedannelsen fungerer en lille smule, men generelt virker det om få studerende eller 
undervisere skal skabe den gode problemformulering, det gode emner mv. Grundlæggende er 
udfordringerne på studiet, at den enkeltes bidrag er minimalt og risikovilligheden er nærmest lig nul 
mht. at præsentere projektideer, interesser og endnu vigtigere: "kommunikér med hinanden" - som 

om andre skal ordne tingene for én, begrænset engagement. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 

 

Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 

 

Kommentarer: 
 30% af gruppen har ikke lavet noget som helst, så resten af gruppen (inkl. mig selv) har minimum 

brugt 40 timer hver uge i 2 måneder. Nogle gange var vi oppe på 50 timer. 
 Timetallet pr. uge stiger efterhånden som gruppen nærmer sig afleveringsfristen. I slutfasen af 

skriveperioden var timetallet ca. 60 timer på 4 dage(ons-lør). 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 - Lav nogle tydelige rammer om hvad der forventes af et projekt. Omfang (min./maks sider)  

- Lav nogle formalier man kan bruge til noget. Hvorfor skriver I ikke at projektet skal ind i 

projektbibloteket for at være afleveret? Fik af vide at de studerende har hørt det på bacheloren.. 
men det er jo ikke alle der har taget den bachelor.   
- Lav i starten af semesteret et par timer hvor I tager jer tid til en navnerunde, kort opgaver i 
sammensatte grupper eller andet. 

 Jeg synes, at der fra start blev lagt op til, at man kun kunne få vejledning hvis man var i større 
grupper, hvilket ikke er det jeg har oplevet, da jeg kender små grupper ( 2 mand), der har fået 
mere vejledning end min gruppe (5 mand). Her havde jeg selv valgt en mindre gruppe, hvis jeg 
vidste, at der blev vejledet så meget. 
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 Jeg synes det er vildt ærgerligt, at I tvinger os, pga. besparelser, til at gå i større grupper. Det gør, 
at man bliver tvunget til at skrive med nogle, som man måske ikke umiddelbart ville have skrevet 
med. Og det har ødelagt vores projektskrivning fuldstændigt, at vi har skulle være sammen med 
nogle, der ikke er engageret i studiet.  
Noget andet er, at det simpelhen ikke er okay, at I så ALLIGVEL tillader, at der er mange grupper 
med mindre end 4. Altså så vi andre, der lytter på hvad I siger, skal straffes (ved at indgå i en 

dårlig gruppe), fordi vi TROR, at I mener det, når I skriver og siger, at vi skal være minimum 4. 
Men så giver i andre lov. Og de får tilmed vejledning. Det er ikke ok. 

 Ønsketænkning ville være, at få mere tid til projektskrivningen end 2 måneder, hvor en eksamen 
eller to fra andre moduler kunne ligge i januar. 

 Formel kortfattet gennemgang af læringsmålene for projektarbejdet (også selvom nogle studerende 
finder oplæsning/gennemgang heraf irrelevant). 

 Formalia bør fremgå mere let tilgængeligt inde i digitaleksamen. 

 

Semesteret 
 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg synes det er et meget tungt semester med meget pensum på kort tid. 
 Generelt er det her semester så sindssyg dårligt planlagt. Sorry. Det er ikke konstruktivt skrevet, 

men jeg har da aldrig oplevet at være så stresset over at nå det hele. 
 Overblik og skimmelæsning bliver prioriteret over dybdelæsning og fordybelse, da læsemængden i 

sideløbende og samtidige kurser bevirker, at man må forsøge at koge stoffet ned i en maggiterning 
og nøje udvælge de forelæsninger som er udbytterige. 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

 

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

 En bredere forståelse af at arbejde med analyser 

 Samarbejdet med de jeg var i gruppe med 
 Blevet stærkere til at analysere - men synes godt vi kunne have haft flere øvelser, især i modulet 

om politisk kommunikation. Der var det svært at gribe en analyse an under eksamenen, da det var 
anderledes end vi er vant til 

 Grundet et kanon samarbejde med vejleder, blev mine analytiske kompetencer styrket.  
Desuden var det langt mere lærerigt at udarbejde et analytisk essay til en eksamen, frem for at 
svede i 24-48 timer over 2-3 meget komplekse spørgsmål... 

 Erfaringer 
 Bedre faglig viden inden for de fag vi hat haft, men jeg føler, at modulerne og eksamnerne lå alt alt 

for tæt, så jeg ikke kunne nå at på det optimale ud af hverken pensum, forelæsninger eller projekt, 
da jeg har følt, at jeg har stresset igennem hele semesteret. 

 .... 
 Mine samarbejdsevner under projektforløbet blev styrket. Forståelsen for mit eget skriftlige arbejde, 

gjorde at egne skriftlige evner er blevet bedre. 
 . 
 Forventningsafstemning, kommunikation og projektledelse samt viden om gruppemedlemmers Disc-

profiler og samarbejdsstile. 
 Skriftlig formidling, kvalitativ metode 
 - 
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Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 

 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
 

 

 

 

 

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

overlader til semesterkoordinator og modulansvarlige at have større fokus på gruppedannelse 

og studerende med en professionsbachelor. 

 


