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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? 
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Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

 Vi var et lille hold og gav plads til hinanden. Dejligt med en gennemgående underviser som 
mindsker dobbelt undervisning i samme stof. 
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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? 

 

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. 

 Struktur 
 at flere evalueringsmodeller bliver gennemgået. 

 Engagerede undervisere 
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 Introduktion til en lang række forskellige evalueringsmodeller, samt fordele og ulemper ved at 
benytte disse. 

 Overblik over evalueringsmodeller samt den historiske gennemgang koblet til styringsparadigmer 
 Vi var få på holdet. Det bidrog til gode snakke og åbenhed. 
 Gode underevisere 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 

 Mangler vejledning 

 at der er mange undervisere på, som ikke nødvendigvis er gennemgående. Det har fungeret rigtig 
godt med XXX og XXX, da de har været tilbagevendende. 

 Der kunne måske have været lagt op til noget studiearbejde på tværs af de studerende - noget 
gruppearbejde - studiegruppe eller lign. Som supplement til seminarene. 

 Gentagelser mellem nogle af lektionerne. Positiv udlægning er at det kan ses som repetition, 
negativ udlægning er manglende koordinering mellem underviserne i hvem der gennemgår hvad. 

 Modulet er meget overordnet og generelt - kunne med fordel give lavpraktiske redskaber. 

 Nogen af undervisningsseancerne var præget af tidspres. 
 Sårbare ved få kursister 

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: 

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: 

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: 

 Skab overensstemmelse mellem anvendte slides og dem på Moodle 

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: 

 Havde ikke gjort PPT tilgængelig forud for undervisning 

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: 

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: 

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: 

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: 

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 syntes du madordningen fungerer? 

 

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 kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 

 Der gik lang tid før jeg fik svar første gang (på mail) - og jeg måtte rykke for det... 


