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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: 
• Pensum, undervisere, faciliteter osv. er rigtig fint. 

Dette er mit andet modul, og jeg havde foretrukket at det lå langt senere i mit MPG forløb. Jeg 
mener dog ikke at jeg kunne have læst mig til at modulet var bedre egnet når man er tæt på 
master forløbet, og jeg har desværre ikke været til informationsmøde eller snakket med vejledere. 
Så det er selvforskyldt, men udbyttet har ikke været optimalt, da jeg simpelthen ikke har været i 
gang længe nok - inde i det længe nok. 

• Jeg har haft meget svært ved at koble teori og praksis til dette modul, om det skyldes, at det ligger 
langt fra min hverdag, det kan ligeledes være medvirkeende dertil. Jeg synes, at det er lidt 
ærgerligt, at der har været lidt problemer med at koordinere, fx har jeg aldrig set XXX som jeg har 
fået tildelt, da der har været sammenfald med datoer, så han har aldrig mødt op... 

• Et godt modul, der skaber rammen for arbejde med opgaver i MPG uddannelsen 
• Jeg er nok lidt udfordret af det akademiske niveau, som jeg tænker har fået et væsentligt nøk op, i 

forhold til tidligere fag 
• Der bør rådgives om modulets gennemførelse set i det samlede uddannelsesforløb, således at den 

studerende anbefales at gennemføre det tæt på specialeudarbejdelserne. Underviserne fremstår 
teoretisk velfunderede, men deres formidlingsevner opleves begrænsede, især ved 
eksemplificeringerne af teorierne i praksis. 

• Jeg vil anbefale at modulet tages umiddelbart inden man skriver sin master. 

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. 

• Sidste dag med gennemgang af kvalitative og kvantitative undersøgelser 
• Det er en fordel at det er et bestået/ikke bestået fag, og at der ikke er karakter. Det kan synes 

underligt, men det gør at tanker i forbindelse med evnevalg i højere grad kan gå på hvad der er 
relevant for faget, og ikke hvad man nødvendigvis bedst kan skrive om i forhold til egen 
arbejdsplads. Dermed det bedste udbytte. 

• Der har været grundige gennemgange af litteraturens teori og metoder. 
Engagerede og kompetente undervisere. 

• At der blev vekslet mellem undervisning og gruppearbejde 
• Kvalitativ forskning 
• Det giver et godt indblik i de teoretiske overvejeler, procedurer og refleksioner i forhold til at skrive 

opgaver på Masterniveauet. 
• at vi afleverer løbende et udkast til projekt. 
• Viden om metode 
• Overordnet introduktion til emnet 
• God vejledning til, hvordan man skriver en god akademisk opgave. 
• Fagligt dygtige undervisere 

God plads til spørgsmål 
fint med vekselvirkning mellem oplæg og grupper 

• At jeg har fået styr på størstedelen af min disposition til opgaveskrivningen 
• Grundig teoretisk fundament 
• Et fokus på hvordan vi skal evaluerer kvalitative studier og en del argumenter for hvordan de gøres 

videnskabeligt 
• En god dynamik i undervisningen, og mellem underviserne. 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• ingen 
• Kommenteret på forrige spørgsmål. 
• Gerne flere eksempler på anvendelse modulets indhold i forhold opgavetyperne. Dog helt ok med 

det præsenterede. 
• For lidt tid til gruppearbejde 
• At der er meget teori, der bliver introduceret kort, og så springes der hurtigt videre, hvor man ikke 

har mulighed for at forstå, hvad der blev formidlet.... 
• Gerne mere tid til videnskabsteori. 
• øvelsen omkring valg af teori, hvor co-creation var eksemplet synes jeg ikke helt lykkedes.  

Flere gav udtryk for det var en svær tekst, og i vores gruppe havde kun 1 læst teksten på forhånd, 
hvilket gjorde det svært at få en god dialog om det på den tid der var afsat(som jeg ikke synes 
skulle være mere tid). Der var grupper som valgte at tale om deres opgave i stedet for at lave 
øvelsen - måske et udtryk for at man ikke kunne se meningen med øvelsen? 

• Lidt for tekniske og “kommer let ud af en tangent” 
• Løbende opgaver til aflevering med tilhørende gruppearbejde fyldte alt for meget. Havde været 

bedre med lidt mere tid i undervisningen til at komme lidt mere i dybden 
• Koblingen mellem teori og praksis. De dygtige undervisere var forholdsvist unge og havde måske 

derfor ikke så meget praksiserfaring at trække på. Det fremgik ind i mellem tydeligt, at 
undervisningen var en "nedbarberet" version af et større kursus for dagstuderende og ikke et 
modul, der var skræddersyet til erfarne ledere med stor praksiserfaring, men mindre 
teoretisk/metodisk ballast. Det var meget ærgerligt, at kommunikationen med den tredje vejleder 
var glippet, så han ikke kunne deltage i vejledningsseancen på modul 3. 

• De fagligt dygtige undervisere kunne have lidt svært ved at relatere til praksis eller inddrage vores 
erfaringer i oplæggene. 
Der kunne godt have været flere spørgsmål til vores ledererfaring på området 

• At jeg ikke har fået hele dispositionen til min opgaveskrivning. 
Fokus på at skulle skrive opgaver, herunder hovedopgaven, tænker jeg vil være en kæmpe fordel 
for modulet 

• Undervisningsformidling 
• Modulet bør anbefales placeret i slutningen af MPG uddannelsen. 
• Meget katedrale forelæsninger, det er svært fordi lokalerne også lægger op til det, det er meget 

svært at aktiver os på den måde. Det er også tydeligt at vi har forskellig baggrund og derfor er på 
meget forskelligt niveau... 

• Ingen særlige svagheder efter min vurdering. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Ros til begge undervisere. Ved at de trækker læsset under XXX barsel er jeg klar over at 

kontinuiteten/niveauet måske kunne være en anelse højere, men begge undervisere har gjort det 
godt.  
En enkelt kommentar - det synes ikke professionelt at underviserne lægger deres powerpoint op på 
sitet 10 minutter før de går på med lektionen. De fleste henter undervisningsmaterialet hjemmefra 
som en del af forberedelsen til dagen, så det ville have været en fordel såfremt 
undervisningsmaterialet var til rådighed lidt tidligere. 

• Meget svært at forstå... 
• IAB 
• Jeg er udfordret med at fange teorierne i dette fag. tænker ikke der normalt er et problem. 
• Det er bare svært at gøre statestik pædagogisk, det er ikke noget personligt 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Ros til begge undervisere. Ved at de trækker læsset under XXX barsel er jeg klar over at 

kontinuiteten/niveauet måske kunne være en anelse højere, men begge undervisere har gjort det 
godt.  
En enkelt kommentar - det synes ikke professionelt at underviserne lægger deres powerpoint op på 
sitet 10 minutter før de går på med lektionen. De fleste henter undervisningsmaterialet hjemmefra 
som en del af forberedelsen til dagen, så det ville have været en fordel såfremt 
undervisningsmaterialet var til rådighed lidt tidligere. 

• IAB 
• Jeg er udfordret med at fange teorierne i dette fag. tænker ikke der normalt er et problem. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX var kun med første dag, hvorefter hun gik på barsel. 
• IAB - XXX har kun været med i første modul pga. graviditet. 
• XXX så,vi vist kun første dag hvor hun mest af alt havde introdelen til faget. 
• Deltog ikke 1. Dag 
• XXX var der udelukkende den første gang og herefter på barsel 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Forskningsdesign og metode, F19 
08.05.2019: Distributionsmail sendt til 31 respondenter 
15.05.2019: Rykkermail sendt til 16 respondenter 
20.05.2019: Rykkermail2 sendt til 14 respondenter 
28.05.2019: Rykkermail3 sendt til 14 respondenter 
Besvarelsesprocent: 55% 

 

9 07.06.2019/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Ingen kommentar - det ligger lidt fjernt. 
• Gode lektioner 
• måtte gå efter kun 30 min 
• Jeg har ikke mødt XXX 
• XXX var ret god til at formidle budskaber 

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? 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Forskningsdesign og metode, F19 
08.05.2019: Distributionsmail sendt til 31 respondenter 
15.05.2019: Rykkermail sendt til 16 respondenter 
20.05.2019: Rykkermail2 sendt til 14 respondenter 
28.05.2019: Rykkermail3 sendt til 14 respondenter 
Besvarelsesprocent: 55% 

 

10 07.06.2019/Pia Wosylus 

 

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

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvad synes du om forplejningen? 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• IAB 
• IAB 
• Er virkelig træt af at jeg har skiftet til ny studieordning. Det viste sig at det ikke havde været 

nødvendig - da man åbenbart kunne følge design og metode på gammel studieordning og ikke gå til 
eksamen. 

• Der bliver ikke taget aktion på fejl og mangler. Jeg har i 6 måneder løbende fejlmeldt defekte 
strømstik ved elevborde. Hvilket har bevirket at alle elever sidder ved 3 bord rækker ud af 6 for at 
have strøm til PC (Lindgren). Den overvejende del af elever er afhængige af strøm for at kunne 
bruge PC under en hel undervisnings dag.   
Morgenmaden består kun af rundstykker, rugbrødbrød, smør, syltetøj og kage. Kunne kagen ikke 
skiftes ud til fordel for pålæg og ost? 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.     

• ingen forslag 
• Er dækket under øvrige besvarelser. 
• Det har været helt i orden :) 
• Intet at bemærk - en god vægtning mellem kvantitative og kvalitative tilgange 
• En mere erfaren underviser til at koble teori med praksis. Det fungerede rigtig godt med Stine, så 

det var ærgerligt for undervisningen, at hun ikke kunne føre den til ende. 
• Fokus på opgaveskrivning ville være en vinder 
• Konkretisering og eksemplificering 
• Prøv med lidt mere cases eller gruppearbejde, eller måder at aktiver på 
• Jeg er godt tilfreds:-) 
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