
Kursusevaluering Historie Efterår 2019 
 
Gældende for Historie BA – 1., 3. og 5. semester og Historie KA – 1. og 3. semester 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 

Samlet status 

 
 
 
 

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? 

 

 

På hvilket semester har du fulgt undervisningen? 

 

 
 



Hvilke kurser på BA 1. semester – Centralt fag og Almen Historie 

 

 

Hvilke kurser på BA 5. semester - Sidefag 

 

 

Hvilke kurser på 3. semester - Centralt fag og Almen Historie 

 

 

Hvilke kurser på KA 1. semester - Sidefag 

 



 

Hvilke kurser på 5. semester –Almen Historie 

 

 

Hvilke af følgende kurser har du fulgt på KA 1.semester/specialisering 

 

 

Hvilke kurser på KA 3. semester/specialisering 

 



 

Modul 1: Oversigtforløb i globaliseringens historie: Kender du 
læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul 1:Oversigtforløb i globaliseringens historie: Jeg har på kurset 
alt i alt brugt 

 

 

Modul 1:Oversigtforløb i globaliseringens historie: Kursets niveau var 

 

 

Modul 1:Oversigtforløb i globaliseringens historie: Kursets omfang var 

 



 

Modul 1:Oversigtforløb i globaliseringens historie - Læringsmål og krav 
til prøver klart kommunikeret 

 

 

Modul 1:Oversigtforløb i globaliseringens historie - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 
forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul 1:Oversigtforløb i globaliseringens historie - Kursusmaterialet 

(litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 1:Oversigtforløb i globaliseringens historie - Formidlingen af 
stoffet understøttede min læring. 



 

 

 

 

  

Modul 2: Kulturmøder i historien: Kender du læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul 2: Kulturmøder i historien: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 

undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 

 

 

Modul 2: Kulturmøder i historien: Kursets niveau var 

 



Modul 2: Kulturmøder i historien: Kursets omfang var 

 

 

Modul 2: Kulturmøder i historien - Læringsmål og krav til prøver klart 

kommunikeret 

 

 

Modul 2: Kulturmøder i historien - Undervisningsforløbet har alt i alt 
givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 
 

 



 

Modul 2: Kulturmøder i historien - Kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

 

Modul 2: Kulturmøder i historien - Formidlingen af stoffet 
understøttede min læring. 

 

 
 

Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde: Kender du 

læringsmålene for kurset? 

 



 

Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde: Jeg har alt i 
alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge 

på dette kursus brugt 

 

 

Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde: Kursets 
niveau var 

 

 

Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde: Kursets 

omfang var 

 



 

Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde - Læringsmål 
og krav til prøver klart kommunikeret 

 

 

Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 
forhold til læringsmålene. 

 
 

 

 

Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde - 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min  
læreproces. 

 

 
 



Modul 3: Introduktion til problembaseret projektarbejde - 

Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 

 

 

 

Modul 4: Introduktion til historiefaget: Kender du læringsmålene for 
kurset? 

 

Modul 4: Introduktion til historiefaget: Jeg har alt i alt i gennemsnit 

(inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus 
brugt 

 

 

Modul 4: Introduktion til historiefaget: Kursets niveau var 

 



 

Modul 4: Introduktion til historiefaget: Kursets omfang var 

 

 

Modul 4: Introduktion til historiefaget - Læringsmål og krav til prøver 
klart kommunikeret 

 
 
 
 

Modul 4: Introduktion til historiefaget - Undervisningsforløbet har alt i 

alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 



 

Modul 4: Introduktion til historiefaget - Kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 4: Introduktion til historiefaget - Formidlingen af stoffet 

understøttede min læring. 

 

 

 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: Kender 

du læringsmålene for kurset? 

 



 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: Jeg 
har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) 

pr. uge på dette kursus brugt 

 

 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: 
Kursets niveau var 

 

 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: 

Kursets omfang var 

 



Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 

Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 

 
 
 
 
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i  

forhold til læringsmålene. 

 
 

 
Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 
læreproces. 

 



 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 
Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 

 
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen: 

Kender du læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen: Jeg 

har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) 
pr. uge på dette kursus brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen: 

Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen: 

Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 
Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 
 



Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 

forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 
læreproces 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 
Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

 

 
 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl: Kender du læringsmålene for kurset? 

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 

undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 

 



Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl: Kursets niveau var 

 

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl: Kursets omfang var 

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl - Læringsmål og krav til prøver klart 

kommunikeret 

 

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl - Undervisningsforløbet har alt i alt givet 



mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 
cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl - Formidlingen af stoffet understøttede min 
læring. 

 
 

 

 
 



Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode: Kender du 

læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode: Jeg har alt i alt i 

gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på 
dette kursus brugt 

 

 

Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode: Kursets niveau var 

 

 

Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode: Kursets omfang var 

 



Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode - Læringsmål og krav 

til prøver klart kommunikeret 

 

 

Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 

forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode - Kursusmaterialet 
(litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 7II: Historisk videnskabsteori og metode - Formidlingen af 

stoffet understøttede min læring. 



 

 

 

 
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen: Hvad 
lærte du af kurset? 
 Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under 
er slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen 

Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse 
osv.) pr. uge på dette kursus brugt 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen: 
Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen: 
Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 

Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 



Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 
forhold til læringsmålene. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 
læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

 

Modul 9a: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Maria Simonsen - 

Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  

 

 
 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl: Kender du læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl: Jeg har på kurset alt i alt brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl: Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl: Kursets omfang var 
 



Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl - Læringsmål og krav til prøver klart 

kommunikeret 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl - Undervisningsforløbet har alt i alt givet 

mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 
Andersen og Poul Duedahl - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 

cases etc.) understøttede min læreproces. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 9b: Moderne Periode efter 1648-1914 v/Johan Heinsen, Lars 

Andersen og Poul Duedahl - Formidlingen af stoffet understøttede min 
læring. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 

Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi (3. sidefag): Kender du 

læringsmålene for kurset? 

 



Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi: Jeg har på kurset alt i alt 

brugt 

 

Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi: Kursets niveau var 

 

 

Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi: Kursets omfang var 

 

 

Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi - Læringsmål og krav til 

prøver klart kommunikeret 

 



 

Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi - Undervisningsforløbet har 
alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi - Kursusmaterialet 

(litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 14: Politologi, Økonomi: & Sociologi - Formidlingen af stoffet 
understøttede min læring. 

 

 
 



Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag): Kender 

du læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag): Jeg har 

alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. 
uge på dette kursus brugt 

 

 

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag): Kursets 

niveau var 

 

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag): Kursets 

omfang var 

 



 

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag) - 
Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 

 
 
 

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag) - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 
forhold til læringsmålene. 

 
 

 

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag) - 
Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 

læreproces. 

 



 

Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie (sidefag) - 
Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 

 
 

Modul 20: Metode og teori (sidefag): Kender du læringsmålene for 

kurset? 

 

 

Modul 20: Metode og teori (sidefag): Jeg har alt i alt i gennemsnit 

(inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus 
brugt 

 

Modul 20: Metode og teori (sidefag): Kursets niveau var 

 



 

Modul 20: Metode og teori (sidefag): Kursets omfang var 

 

 

Modul 20: Metode og teori (sidefag) - Læringsmål og krav til prøver 
klart kommunikeret 

 
 
 
 

Modul 20: Metode og teori (sidefag) - Undervisningsforløbet har alt i 

alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 



 

Modul 20: Metode og teori (sidefag) - Kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 20: Metode og teori (sidefag) - Formidlingen af stoffet 

understøttede min læring. 

 

 
 

Modul 15a: Supp. metodefag: Kender du læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul 15a: Supp. metodefag: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 

undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 

 



 

Modul 15a: Supp. metodefag: Kursets niveau var 

 

 

Modul 15a: Supp. metodefag: Kursets omfang var 

 

 

Modul 15a: Supp. metodefag:  - Læringsmål og krav til prøver klart 
kommunikeret 

 
 
 

 



Modul 15a: Supp. metodefag:  - Undervisningsforløbet har alt i alt 

givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul 15a: Supp. metodefag:  - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 
cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 15a: Supp. metodefag:  - Formidlingen af stoffet understøttede 

min læring. 

 

 
 
 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 
Rüdiger: Kender du læringsmålene for kurset? 

 



 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 
Rüdiger: Jeg har på kurset alt i alt brugt 

 

 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 

Rüdiger: Kursets niveau var 

 

 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 
Rüdiger: Kursets omfang var 

 



 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 
Rüdiger - Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 

 
 
 
 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 

Rüdiger - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt 
læringsudbytte i forhold til læringsmålene.

 
 
 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 
Rüdiger - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.)  

understøttede min læreproces.

 



 

Modul 13A: Forbruges kulturhistorie v/Michael Wagner og Mogens 
Rüdiger - Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 

 
 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 

Visual and Material Culture): Kender du læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 

Visual and Material Culture): Jeg har på kurset alt i alt brugt 

 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 

Visual and Material Culture): Kursets niveau var 

 



 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 
Visual and Material Culture): Kursets omfang var 

 

 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 

Visual and Material Culture) - Læringsmål og krav til prøver klart 
kommunikeret 

 

 

 

 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 

Visual and Material Culture) - Undervisningsforløbet har alt i alt givet 
mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 
 

 



 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 
Visual and Material Culture) - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 

cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul 15B: Introduktion til visuel- og materiel kultur (Introduction to 
Visual and Material Culture) - Formidlingen af stoffet understøttede 

min læring. 

 

 
 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker: 
Kender du læringsmålene for kurset? 

 



 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker: 
Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse 

osv.) pr. uge på dette kursus brugt 

 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker: 

Kursets niveau var 

 

 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker: 
Kursets omfang var 

 



 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker - 
Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 

 

 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 
forhold til læringsmålene. 

 
 

 
 
 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker - 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 
læreproces.

 



 

Modul A: Kulturarvsformidling og informationsforvaltningspolitikker - 
Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 

 
 

Modul B: Historieformidling: Kender du læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul B: Historieformidling: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 
undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 

 

 

Modul B: Historieformidling: Kursets niveau var 

 



 

Modul B: Historieformidling: Kursets omfang var 

 

Modul B: Historieformidling - Læringsmål og krav til prøver klart 

kommunikeret 

 

Modul B: Historieformidling - Undervisningsforløbet har alt i alt givet 

mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul B: Historieformidling - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 
cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 



Modul B: Historieformidling - Formidlingen af stoffet understøttede 

min læring. 
 

 

 

 

 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 

indsamling og forskning (Kulturarvsformidling): Kender du 
læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 
indsamling og forskning (Kulturarvsformidling): Jeg har alt i alt i 

gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på 
dette kursus brugt 

 



 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 
indsamling og forskning (Kulturarvsformidling): Kursets niveau var 

 

 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 

indsamling og forskning (Kulturarvsformidling): Kursets omfang var 

 

 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 
indsamling og forskning (Kulturarvsformidling) - Læringsmål og krav 

til prøver klart kommunikeret 

 

 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 
indsamling og forskning (Kulturarvsformidling) - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 



forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 

indsamling og forskning (Kulturarvsformidling) - Kursusmaterialet 
(litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
 

 
 
 
 

Modul C1: Museal praksis: strategier og praksis for registrering, 

indsamling og forskning (Kulturarvsformidling) - Formidlingen af 
stoffet understøttede min læring.

 
 

 

 



 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning): 
Kender du læringsmålene for kurset? 

 

 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning): Jeg 
har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) 

pr. uge på dette kursus brugt 

 

 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning): 
Kursets niveau var 

 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning): 
Kursets omfang var 

 



 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning) - 
Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 

 

 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning) - 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 
forhold til læringsmålene. 

 

 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning) - 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 
læreproces. 

 
 

 



 

Modul C2: Arkivsystemer og processer (Informationsforvaltning) - 
Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 

 
 
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi: Kender du læringsmålene for 

kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi: Jeg har alt i alt i gennemsnit 

(inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus 
brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi: Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi: Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Læringsmål og krav til 

prøver klart kommunikeret 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 



Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Undervisningsforløbet har 

alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Kursusmaterialet (litteratur, 

opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Formidlingen af stoffet 
understøttede min læring. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi (5. semester): Kender du 

læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi: Jeg har alt i alt i gennemsnit 
(inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus 

brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi: Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi: Kursets omfang var 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 



 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Læringsmål og krav til 
prøver klart kommunikeret 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Undervisningsforløbet har 
alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Kursusmaterialet (litteratur, 
opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 14: Økonomi, politologi, sociologi - Formidlingen af stoffet 

understøttede min læring. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 

 

Modul 21: Flerfagligt projekt: Kender du læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  

 

Modul 21: Flerfagligt projekt: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 

undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 21: Flerfagligt projekt: Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 



Modul 21: Flerfagligt projekt: Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 21: Flerfagligt projekt - Læringsmål og krav til prøver klart 
kommunikeret 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 21: Flerfagligt projekt - Undervisningsforløbet har alt i alt givet 

mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 21: Flerfagligt projekt - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 
cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 21: Flerfagligt projekt - Formidlingen af stoffet understøttede 
min læring. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 
 

Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning: Kender du 

læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning: Jeg har alt i alt i 
gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på 

dette kursus brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  



Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning: Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning: Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning - Læringsmål og krav 
til prøver klart kommunikeret 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 

forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  

 

Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning - Kursusmaterialet 
(litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 22: Introduktion til gymnasieundervisning - Formidlingen af 

stoffet understøttede min læring. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 

 

Modul 15a: Historisk Sociologi: Kender du læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  

 



 

Modul 15a: Historisk Sociologi: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 
undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 15a: Historisk Sociologi: Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 15a: Historisk Sociologi: Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 15a: Historisk Sociologi - Læringsmål og krav til prøver klart 

kommunikeret 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 15a: Historisk Sociologi - Undervisningsforløbet har alt i alt 

givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 15a: Historisk Sociologi - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 
cases etc.) understøttede min læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 15a: Historisk Sociologi - Formidlingen af stoffet understøttede 

min læring. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 

Modul 15b: Kultur- & Teknologihistorie:   
Ingen studerende har svaret. 



 

 

 
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: Kender 

du læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: Jeg 
har alt i alt i gennemsnit (inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) 

pr. uge på dette kursus brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: 

Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914: 

Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 
Læringsmål og krav til prøver klart kommunikeret 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 
Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 

forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) understøttede min 



læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 8: Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1648-1914 - 
Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 

 

Modul K: Valgfrit modul: Kender du læringsmålene for kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul K: Valgfrit modul: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 
undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul K: Valgfrit modul: Kursets niveau var 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul K: Valgfrit modul: Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul K: Valgfrit modul - Læringsmål og krav til prøver klart 
kommunikeret 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 



Modul K: Valgfrit modul - Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig 

et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul K: Valgfrit modul - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases 

etc.) understøttede min læreproces. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul K: Valgfrit modul - Formidlingen af stoffet understøttede min 
læring. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 
 

Modul 19: Specialeforberedende modul: Kender du læringsmålene for 

kurset? 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 19: Specialeforberedende modul: Jeg har alt i alt i gennemsnit 
(inkl. undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus 

brugt 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Modul 19: Specialeforberedende modul: Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 

Modul 19: Specialeforberedende modul: Kursets omfang var 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 



Modul 19: Specialeforberedende modul - Læringsmål og krav til prøver 

klart kommunikeret 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Modul 19: Specialeforberedende modul - Undervisningsforløbet har alt 

i alt givet mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  

 

Modul 19: Specialeforberedende modul - Kursusmaterialet (litteratur, 

opgaver, cases etc.) understøttede min læreproces. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 
 

Modul 19: Specialeforberedende modul - Formidlingen af stoffet 
understøttede min læring. 

 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

 
 

 Modul F0: Skitse til forprojekt: Kender du læringsmålene for kurset? 

 

Modul F0: Skitse til forprojekt: Jeg har alt i alt i gennemsnit (inkl. 
undervisning, kursusforberedelse osv.) pr. uge på dette kursus brugt 

 



 

Modul F0: Skitse til forprojekt Kursets niveau var 

 

 

Modul F0: Skitse til forprojekt Kursets omfang var 

 

 

Modul F0: Skitse til forprojekt - Læringsmål og krav til prøver klart 
kommunikeret 

 



Modul F0: Skitse til forprojekt - Undervisningsforløbet har alt i alt givet 

mig et godt læringsudbytte i forhold til læringsmålene. 
 

 

 

Modul F0: Skitse til forprojekt - Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, 

cases etc.) understøttede min læreproces. 

 

 

Modul F0: Skitse til forprojekt - Formidlingen af stoffet understøttede 
min læring. 

 

 
 

 

Kender du læringsmålene for kurset 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 



 

Tænk på din egen læringsindsats i løbet af semestret. Hvor mange 
timer har du i gennemsnit brugt om ugen på forberedelse til timer, 

kurser/forelæsninger, øvelser/hjemmeopgaver, projektskrivning 
m.v.? 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 

kommunikeret. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 

forhold til læringsmålene 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 

offentliggøres.  
 
 

Kender du læringsmålene for kurset? 
 



Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Tænk på din egen læringsindsats i løbet af semesteret. Hvor mange 
timer har du i gennemsnit brugt om ugen på forberedelse til timer, 

kurser/forelæsninger, øvelser/hjemmeopgaver, projektskrivning 
m.v.? 
 

Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Kursets niveau var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Kursets omfang var 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Læringsmålene og krav til prøver og eksamen blev klart formuleret og 

kommunikeret. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 

Undervisningsforløbet har alt i alt givet mig et godt læringsudbytte i 

forhold til læringsmålene. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Kursusmaterialet (litteratur, opgaver, cases etc.) 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 
slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  

 

Formidlingen af stoffet understøttede min læring. 
 
Evalueringsspørgsmål og besvarelser som kun er besvaret af 3 respondenter eller der under er 

slettet fra rapporten, da der har været for få respondenter til at besvarelsen kan 
offentliggøres.  
 


