
 

Mastermodulet, efterår 2019 
 

Kvantitativ evaluering 
De MPG-studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste kursusgang i 
modulet. Underviser har ligeledes evalueret modulet kvalitativt på sidste kursusgang. Resultatet af den 
kvantitative evaluering fremgår i det følgende. 
 

Status 
Evalueringsskemaet er sendt til 13 respondenter, hvoraf blot fire har valgt at udfylde den samlede 
evaluering, hvilket giver en svarprocent på 30%. 
 
 

 
 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodulet 
 
  - Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodulet? 
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  - Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 

 

 
 
  - Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? 

 



 
 
  - Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 

 

 
  - Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? 
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  - Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 

 

 

  - Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 



 
 
 
  - Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 

 

 
  - Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg synes det har været en rigtig god start på et langt projekt, hvor opgaverne blev sat på skinner 

og rettet ind. Jeg synes NN var rigtig god til at give konstruktiv feedback på vores ideoplæg. 
• Modulet har fungeret fint, men det vanskeligt at tage stilling til de specifikke spørgsmål, idet der 

trods alt ikke er ret meget decideret fagligt indhold på modulet. Det etablerer vi jo i ret høj grad 
selv. 
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Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Ny litteratur udfoldes og kobles på egen praksis. 
• Afprøvning af egne ideer om emnet 
• Igangsætning og rammesætning af projektet 
• Vi kom i dybden med problemformuleringerne - og de udfordringer, de bringer med sig. 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Der er alt for stor forskel på refleksions og koblingsevne, når deltagere på et hold kan have både et 

enkelt og adskillige moduler i rygsækken. Dette er den fleksible masteruddannelses største 
hæmsko. jeg selv har haft en oplevelse af meget hyppigt at skulle være den der bidrager, og yderst 
sjældent har jeg kunnet læne mig tilbage og modtage kvalificerede refleksioner fra medstuderende 
der fagligt og vidensmæssigt kunne bidrage. 

• Undervisningen må gerne spredes over flere dage 
Dette kunne suppleres med nogle studiegrupper 

• Det har jeg ikke et bud på 
• Logistik og tidspres. Man kommer til at høre på mange oplæg, som man interessemæssigt er 

positive overfor, men som man ift. en ren ressourcebetragtning kommer til at se som spild af tid. 
 

Projektvejledning – fagligt og pædagogisk 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• jeg synes teorierne fylder for lidt, og det er for nemt at imponere undervisere med en velreflekteret 

indsigt i egen praksis. 
• Jeg har ikke afsluttet ovenstående endnu, derfor må den være foreløbig. 

 
 

Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse 
 
 
 
Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 

 
 



 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

• Vurderingen baserer sig på den fleksible masters tilrettelæggelse. Det er uhensigtsmæssigt at man 
som studerende ikke kan basere sine refleksioner og udvikling på skuldrene af det man tidligere har 
lært, fordi man er på hold med nogen der måske ikke har samme baggrund eller som ikke er nået 
særlig langt i uddannelsen. 
 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv 
 
Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har brugt mindre end 20 timer i gennemsnit, men ikke meget mindre 
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Arbejde, studie og privatliv 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 
 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af 
masteruddannelsen 
 

- Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 
 

 

 
 
  



 
 

Hvordan synes du, at moodle fungerer? 
 

 
 

- Hvordan synes du, madordningen 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 kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.     
• maden hænger dårligt sammen og det er svært at se hvad den højere ide er med serveringerne. 

 

Studiemiljø - fysisk 

 

 
  



 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Studiemiljø - psykisk 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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