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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: 

 
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: 
 Super godt fag at tage lige inden mastermodulet 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Dygtige undervisere 

Medstuderende engagement 
 Det er fagligt relevant for flere fag på Master og for mit daglige arbejde og lærerne har styr på 

tingene 
 XXX var yderst inspirerende og formåede at omsætte noget lidt tørt stof til vores virkelighed. 
 generelt dygtige undervisere. 

Høj relevans for resten af uddannelsen 

 Jeg har haft en god vejleder som også har fået det hele til at hænge sammen. Der har været en 
åbenhed og rigtig god service. 

 Godt rustet til opgaveskrivning generel 
 Koblingen mellem teori og praktisk anvendelse 
 tid til drøftelser 
 At det giver en bedre robusthed i af skrive opgaver og som en opstart til mastersfhandling 

At vi skulle præstere et skriv til hvert undervisningshang 

 Det har været rigtig godt, at man under forløbet har arbejdet med sin synopsis og fået løbende 

feedback. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Den dag med litteratur søgning 

 Alt for meget vejl. På opgaven os studerende imellem og for tidligt på modulet. 
Bedre med andre drøftelser / øvelser undervejs 

 Det var ikke så nemt for XXX at gøre noget meget tørt stof spiseligt og interessant 
 Meget komprimeret. 
 Der er stor forskel på undervisere - og enkelte er har været dårlige formidlere. 
 Forlæng gerne modulet med 1-2 mdr. 

Bedre koordinering mellem undervisere 

Biblioteksfaglig søgning - spild af tid i denne sammenhæng. Relevant viden, men skal formidles på 
en anden måde. 

 Umiddelbart ingen 

 oplægget vedr. referncer 
ærgerligt at vi ikke havde fået litteraturen om videnskabsteori på forhånd 

 Spildtid på gruppeopgaverne 

Oplæg vedr opsøge kilder 
 Forløbet har været meget komprimeret 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Meget kompetent og dygtig underviser og formidler. Hun er ikke til at undvære på det fag 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Kedeligt og svært stof der ikke blev formidlet med overbevisning og gennemslagskraft 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  

 Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Var der ikke den dag 



 

 
 

 
 

Evaluering, Design og metode, F17 
29.05.2017: Distributionsmail sendt til 15 respondenter 
08.06.2017: Rykkermail sendt til 10 respondenter 
13.06.2017: Rykkermail2 sendt til 7 respondenter 
14.06.2017: Rykkermail3 sendt til 7 respondenter 
Besvarelsesprocent: 67% 

 

8 05.07.2017/Pia Wosylus 

 

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? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
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Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 

mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 

Hvad syntes du om madordningen? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 Det er super dejligt med madordningen. Dette er mit 6. Masterfag, og jegtænker at udvalget godt 

kunne være bedre. Det er stort set samme menu hver gang.  
Det ville absolut ikke gøre noget, at der ikke er så meget forskelligt at vælge mellem, men blot 

noget lækkert og noget anderledes fra gang til gang  

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
 XXX er en super god og overbevisende formidler - hun har gjort et ellers lidt tørt fag spændende og 

spiseligt. 
 et kompendium ville være en fordel 


