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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 

 

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Generelt og ikke blot dette fag oplever jeg der er alt for meget tankpasser pædagogik, for få 

dialoger og for få øvelser. 40-50 slides er ikke særlig pædagogisk. Omsætning af læring opleves 
lavt prioriteret. 

• Måske flere eksempler ville gøre stoffet lidt mere spiseligt ;) 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 

 

I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit 
daglige/fremtidige arbejde? 
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I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Læring om at opsætte designs og gribe en opgave metodisk an. 

Læring om at vurdere data kritisk 
• svært stof blev lidt lettere 
• Begge har været  meget engagerede og især XXX har været utrolig pædagogisk i sin 

undervisning.Dejlig at det er to undervisere med hver deres område. Godt at det er blevet 
obligatorisk 

• Relevans 
• Fint at vi underviserne menneskeliggør og udfordrer det som vi har læst hjemme. 
• Indsigt i hvordan og hvilke opmærksomheds fokus der skal være i forhold til at forholde sig til egne, 

og andres undersøgelser. 
• Det har været godt at litteratur og slides har været tilgængelig i forholdsvis god til. 
• Indføring i begreber om forskningskriterier 

At få skabt et sprog at tale metode og design ud fra i sine opgaver 
• Relevant viden til opgaveskrivning 
• Godt afsæt til Masteropgave 
• Design 
• Engagerede undervisere 

Mest dansk litteratur 
• En bred intro kvantitative og kvalitative metoder 
• At du præsenteres for både de kvalitative og kvantitative metoder. 
• Godt at få styr på kronologi og uddbyning 
• Relevante emner for projektskrivning 
• Det at få set på modeller og teorier for designs. 

Sikre at baggrunden for problemstillinger og projektarbejde er validt og reliabelt. 
• At modulets indhold er generelt og relevant på tværs af mange fagområder og i mange 

sammenhænge 
• Det har givet overblik over et svært område for mig. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Den pædagogiske form  

Komprimeret forløb 
• stoffet svært tilgængeligt 
• ligger for sent i min master udd men det er jo ikke modulet fejl 
• Tidspunkt i forløb 
• Lidt svært fag at starte op, idet det virkede lidt uigennemsigtigt hvor vi skulle hen med faget. 
• Den pædagogiske tilgang har været meget forskellig. 
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• For meget fokus på kvantitative metoder uden at man alligevel kan komme i dybden med 
begreberne, og kun i meget lille grad vil blive i stand til at bruge disse metoder i praksis undervejs i 
studiet. 

• Meget nørdet teoretisk stof, og det lykkes ikke at formidle det hver gang 
• Lidt ærgerligt at underviserne ikke var skarpe på, at der skulle laves en opgave frem for en 

synopsis fra modulets begyndelse. 
• Krav 
• Noget af litteraturen var på et meget højt niveau i forhold til hvordan jeg kan bruge faget. 
• For meget gruppearbejde. Gerne flere lektioner 
• Der var ikke fra start klarhed over eksamensopgavens omgang, som startede med en synopsis til 

en fuld opgave. 
• Metode er vanskeligt, når det ikke er koblet på egentlig praksis 
• Det er naturligvis lidt tørt stof indimellem. 

Det vigtigste er, at det bliver gøres transparent i forhold til praksis - for forståelsens skyld. 
• Sidste dag i modulet, som anvendes til individuel vejledning, kunne med fordel bruges til en ekstra 

undervisningsdag for hele holdet. Altså i alt 6 undervisningssessioner, som på øvrige MPG fag 
• Det er tørt indhold, som er svær at knytte op på det at arbejde med mennesker. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Design og metode, E18 
14.11.2018: Distributionsmail sendt til 20 respondenter 
22.11.2018: Rykkermail sendt til 4 respondenter 
26.11.2018: Rykkermail2 sendt til 4 respondenter 
03.12.2018: Rykkermail3 sendt til 3 respondenter 
11.12.2018: Rykkermail4 sendt til 3 respondenter 
Besvarelsesprocent: 95% 

 

6 10.01.2019/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Han bliver lidt meget teknisk, som for mig ikke gav så meget mening. 
• Gør tit ikke sætningen færdig - lidt svær helt at følge da stoffet også er svært. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• God til at løfte det fra teori til praksis eksempler 
• Godt engagement og selv om stoffet er svært eer der en god systematik. 
• Jeg har præference for det kvalitative tema 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• beklager, men husker det ikke 
• Rigtig god. 
• Jeg var desværre forhindret i at deltage 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Der var dog lidt for mange overlap med nogle af de ting, vi var blevet forelæst i i forvejen. 
• Rigtig godt undervisning - meget konkret 
• Samme årsag som tidligere 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den 
velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart? 

 

Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul på uddannelsen? 
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Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 

Hvad synes du om forplejningen? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• dog meget koldt lokale 
• Undervisningslokalet har været utroligt koldt. 
• Lindgren - rum; meget koldt at sidde i. 

      Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.     
• Der er temmelig koldt i undervisningslokalet. 
• Krav 
• Det er godt, at det bliver et grundkursus 
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