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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: 
 planlægningen af moduler har været i orden - der er bare for meget litteratur i alle tre fag, så mit 

udbytte er blevet mindre alene pga. den samlede mængde af litteratur 
 Et meget komprimere forløb (kort periode) giver mindre tid til refleksion. 

Den samlede planlægning af afvikling af moduler, prøveaflevering og eksamenen er ikke optimalt. 

 Det har været super spændende igen at være studerende. 

Jeg kunne godt tænke mig at undervisningen var mere involverende, samt at der var større 
sammenhæng mellem teori og praksis. 
Jeg synes ofte vi er mødt ind til undervisning uden slides er lagt ud på forhånd. De bør som 
minimum være tilgængelige aftenen før, så man har mulighed for at orientere sig i stoffet, og 
reflektere over relevante spørgsmål. Alt for mange gange bliver gennemgang af mange slides 
styrende for undervisningen. 
generelt har jeg manglet information om hvordan en synopsis skal udformes, hvad er krav og 

forventninger. Derudover ville det være godt hvis der var mulighed for at drøfte synopsens 
problemstilling med en vejleder 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 
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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. 
 meget brugbar viden 

 Spændende med forskellige forelæsere og forskellige emner. 
 Se tidligere svar 
 Fagligt dygtige undervisere 

God dialog 
 Det var nogle meget kompetente og inspirerende forelæsere. Super godt med et lille hold, gjorde at 

interaktionen mellem underviser og studerende blev en stor del af undervisningen og dermed en 
styrkelse i forhold til opfyldelse af læringsmål. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 svært pensum når jeg ikke kendte faget. 2½ måned er for kort tid til at undervisningen bundfælder 

sig 
 Overdreven optimisme i forhold til hvad der kan pakkes ned i de få lektioner modulet varer. 

 Se tidligere svar 

 Svært at koble på praksis 
 ingen. 
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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: 
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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: 
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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: 
 Meget fokus på pædagogisk fremstilling ift. modtagernes ønsker. Stor anerkendelse for det. 
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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 syntes du madordningen fungerer? 
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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 kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
 planlægningen på et holdforløb forventer jeg, at det kan ske på tværs, hvilket ikke har været 

tilfældet. 
 Forelæsernes brug af Moodle er meget svingende. Materialerne ligger ofte det forkerte sted / ikke 

logisk placering. 
 super god madordning - men det ville være rart med mere variation i menuen 
 Information om eksamen burde være bedre. 

Der mangler vejlednin 
Ingen på vores hold vidste at vi blev eksamineret i fuld pensum. 


