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Undervisningens organisering - Læringsmålene blev kommunikeret klart

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 8 50,0%

Helt enig 4 25,0%

I alt 16 100,0%

Undervisningens organisering - Kravene til eksamen blev kommunikeret klart

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 1 6,2%

Overvejende enig 12 75,0%

Helt enig 3 18,8%

I alt 16 100,0%

Undervisningens organisering - Undervisningsformer og –aktiviteter har støttet mit arbejde med
stoffet i relation til læringsmål

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 2 12,5%

Overvejende enig 10 62,5%

Helt enig 3 18,8%

I alt 16 100,0%

Undervisningens organisering - Der har været en god sammenhæng mellem kursusgange

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 9 56,2%

Helt enig 4 25,0%

I alt 16 100,0%

Undervisningens organisering - Der har været en god variation i undervisningsformer

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 2 12,5%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 8 50,0%
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Helt enig 3 18,8%

I alt 16 100,0%

Undervisningens organisering - Uddybende kommentarer:

Godt med en gæsteforelæser en gang i mellem.

Tiden er ofte skredet, hvilket har betydet, at vi ofte ikke har haft den tid til at lave projekt, som vi troede, der var sat af til det og ligeledes med
fremlæggelser. Vi behøver ikke nødvendigvis at have tid til projekt hver gang, men når der står man har det, planlægger man efter det, hvorfor
det så er rigtig trælst, hvis man ikke har det alligevel.

Der har været en del forelæsninger, men mange små diskussioner indlagt, hvilket har fungeret ok.

Litteratur - Litteraturen har været relevant

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 5 31,2%

Overvejende enig 8 50,0%

Helt enig 3 18,8%

I alt 16 100,0%

Litteratur - Litteraturen har haft et passende omfang

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 0 0,0%

Overvejende enig 11 68,8%

Helt enig 5 31,2%

I alt 16 100,0%

Litteratur - Litteraturen har haft en passende sværhedsgrad

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 2 12,5%

Overvejende enig 12 75,0%

Helt enig 2 12,5%

I alt 16 100,0%

Litteratur - Uddybende kommentarer:

Der var lige teksten om malkerobotterne, som jeg ikke synes er så relevant. Men måske havde det givet mening, hvis underviseren havde været
her.

Bogen var god, men meget af det ekstra materiale blev ikke rigtig brugt i timen.

Noget af det udleverede litteratur var svært at læse, men nok mest fordi det er noget helt andet end vi er vant til - og en anden måde at tænke
på.

Arbejdsbelastning - Arbejdsbelastningen på kurset var passende
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 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 0 0,0%

Overvejende enig 11 68,8%

Helt enig 5 31,2%

I alt 16 100,0%

Arbejdsbelastning - Arbejdsbelastningen var hensigtsmæssigt fordelt over forløbet

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 0 0,0%

Overvejende enig 10 62,5%

Helt enig 5 31,2%

I alt 16 100,0%

Arbejdsbelastning - Uddybende kommentarer:

Opgaven tog en hel del energi, da den var meget sværrer end man lige skulle tro. Man lærer også meget af den, men det giver en forholdsvis
stor arbejdsbelastning.

Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til
at arbejde som del af en gruppe

 Respondenter Procent

Helt uenig 1 6,2%

Overvejende uenig 2 12,5%

Hverken enig eller uenig 4 25,0%

Overvejende enig 7 43,8%

Helt enig 2 12,5%

I alt 16 100,0%

Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til
at kommunikere mundtligt om en faglig problemstilling

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 6 37,5%

Overvejende enig 8 50,0%

Helt enig 1 6,2%

I alt 16 100,0%

Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til
at kommunikere skriftligt om en faglig problemstilling

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%
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Hverken enig eller uenig 4 25,0%

Overvejende enig 9 56,2%

Helt enig 2 12,5%

I alt 16 100,0%

Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til
at planlægge mit eget arbejde

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 6 37,5%

Overvejende enig 7 43,8%

Helt enig 2 12,5%

I alt 16 100,0%

Generelle færdigheder og kompetencer - Uddybende kommentarer:

Lækkert at skulle skrive en rapport :)

Det er rigtig godt med de mdt. fremlæggelser, når det nu er en mdt. eksamen. Det er også rigtig rart, at man kan få rettet noget af det man har
skrevet!

Det er ikke dette fag der har udviklet mig. Jeg har udelukkende trukket på "gammel" viden

Motivation - Deltagelse i undervisningsforløbet har givet mig lyst til at lære mere

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 3 18,8%

Hverken enig eller uenig 5 31,2%

Overvejende enig 7 43,8%

Helt enig 1 6,2%

I alt 16 100,0%

Motivation - Deltagelse i undervisningsforløbet har øget min interesse for området

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 2 12,5%

Hverken enig eller uenig 6 37,5%

Overvejende enig 7 43,8%

Helt enig 1 6,2%

I alt 16 100,0%

Motivation - Jeg har i undervisningsforløbet følt mig som en del af et fagligt fællesskab

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 6 37,5%

Overvejende enig 8 50,0%
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Helt enig 2 12,5%

I alt 16 100,0%

Motivation - Uddybende kommentarer:

Det er svært som meget naturvidenskabelig, at sætte sig ind i en helt anden tankegang. Men I har ledt os godt igennem det. Og jeg har fået
interesse. Og tror jeg har lært at se på det fra en meget andel vinkel, og sætte spørgsmåltegn ved videnskab.

Interessant at finde ud af hvad videnskabsteori er - en hel ny opdagelse. Er helt sikkert godt at have med sig, men ikke noget jeg vil arbejde
direkte vider imod.

Jeg synes at det har været svært at forholde sig til. meget uhåndgribeligt. det har desværre svækket min lyst til at lære mere inden for
videnskabsteori

Læringsaktiviteter - Jeg har læst litteratur i henhold til undervisningsplanen

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 2 12,5%

Hverken enig eller uenig 1 6,2%

Overvejende enig 7 43,8%

Helt enig 6 37,5%

I alt 16 100,0%

Læringsaktiviteter - Jeg har leveret en engageret arbejdsindsats

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 8 50,0%

Helt enig 4 25,0%

I alt 16 100,0%

Læringsaktiviteter - Mine medstuderende har leveret en engageret indsats

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 2 12,5%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 11 68,8%

Helt enig 0 0,0%

I alt 16 100,0%

Læringsaktiviteter - Jeg har deltaget i alle dele af undervisningsforløbet

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 2 12,5%

Overvejende enig 9 56,2%

Helt enig 5 31,2%
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I alt 16 100,0%

Læringsaktiviteter - Uddybende kommentarer:

arbejdspres for andre fag har medført nedprioritering af videnskabsteori læsning

Generel vurdering af udbytte - Deltagelse i undervisningsforløbet har alt i alt været meget udbytterigt

 Respondenter Procent

Helt uenig 1 6,2%

Overvejende uenig 3 18,8%

Hverken enig eller uenig 2 12,5%

Overvejende enig 6 37,5%

Helt enig 4 25,0%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Hugo Alrøe - Det skriftlige
materiale var passende

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 1 6,2%

Overvejende enig 10 62,5%

Helt enig 5 31,2%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Hugo Alrøe -
Undervisningsforløbet var godt organiseret

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 2 12,5%

Overvejende enig 9 56,2%

Helt enig 5 31,2%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Hugo Alrøe - Formidlingen var klar
og tydelig

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 5 31,2%

Overvejende enig 7 43,8%

Helt enig 4 25,0%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Hugo Alrøe - Undervisningen
stimulerede mig til at reflektere over de faglige emner
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 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 2 12,5%

Overvejende enig 10 62,5%

Helt enig 4 25,0%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Hugo Alrøe - Uddybende kommentarer:

formidlingen var nok klar og tydelig, men når man synes faget er svært at forholde sig til, er der ikke så meget en underviser kan gøre. hugo
gjorde hvad han kunne for at lære os faget.

fremragende slides

Forelæserne var meget velforberedte og det var en fornøjelse. Slides var rigtig gode og brugbare.

Nogen gange virker det som om, at han ikke helt forstår spørgsmålene, hvorfor det også bliver svært at få et svar, man selv forstår. Det kunne
være fint, hvis han prøvede at forklare sig på flere forskellige måder. Men generelt er det okay. Slidsene er oftest rigtig gode.

Dygtig underviser. Jeg var noget forvirret i starten, men har fået mere klarhed omkring faget. Nogle gange kunne man med fordel bruge nogle
lidt mere håndgribelige eksempler, da selve teorien ind imellem bliver lidt ´flyvsk´.

Det er ikke helt optimalt, at der startes ud med at fortælle om dagens tidplan når den ikke bliver overholdt.

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Chris Kjeldsen - Det skriftlige
materiale var passende

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 1 6,2%

Overvejende enig 12 75,0%

Helt enig 3 18,8%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Chris Kjeldsen -
Undervisningsforløbet var godt organiseret

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 10 62,5%

Helt enig 2 12,5%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Chris Kjeldsen - Formidlingen var
klar og tydelig

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 6 37,5%

Overvejende enig 7 43,8%
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Helt enig 2 12,5%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Chris Kjeldsen - Undervisningen
stimulerede mig til at reflektere over de faglige emner

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 9 56,2%

Helt enig 3 18,8%

I alt 16 100,0%

Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser Chris Kjeldsen - Uddybende kommentarer:

Kunne godt bruge nogle lidt mere beskrivende slides, der lige får nogle grundbegreber på plads som der ofte er i hugos. Det blev nogen gange lidt
for udsvævende, når man finder stoffet svært.

Emnerne var knapt så relevante og læringsrige som Hugos

Var velforberedt og positiv :)

Nogen gange virker det som om, at han ikke helt forstår spørgsmålene, hvorfor det også bliver svært at få et svar, man selv forstår. Det kunne
være fint, hvis han prøvede at forklare sig på flere forskellige måder. Slidsene virker ofte lidt forvirrende, store baggrundsbilleder hjælper ikke!
Han har svært ved at holde tiden! Men ellers generelt okay!

Dygtig og engageret. Igen godt med nogle mere håndgribelige eksempler, der understøtter teorien.

Der skal være lidt mere styr på tiden. Men det lader til det er noget der arbejdes med. Prøv evt. at tage et æggeur med næste gang kurset bliver
afholdt:)

Evaluering af feedback fra undervisere og peer feedback Hvordan vurderer I forløbet og udbyttet af
den feedback I har fået på jeres projektarbejde? - Den skriftlige feedback fra underviserne var god og
nyttig

 Respondenter Procent

Helt uenig 0 0,0%

Overvejende uenig 0 0,0%

Hverken enig eller uenig 0 0,0%

Overvejende enig 9 56,2%

Helt enig 7 43,8%

I alt 16 100,0%

Evaluering af feedback fra undervisere og peer feedback Hvordan vurderer I forløbet og udbyttet af
den feedback I har fået på jeres projektarbejde? - Den mundtlige feedback fra underviserne var god
og nyttig

 Respondenter Procent

Helt uenig 1 6,2%

Overvejende uenig 1 6,2%

Hverken enig eller uenig 0 0,0%

Overvejende enig 11 68,8%

Helt enig 3 18,8%

I alt 16 100,0%
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Evaluering af feedback fra undervisere og peer feedback Hvordan vurderer I forløbet og udbyttet af
den feedback I har fået på jeres projektarbejde? - Det var nyttigt at få mundtlig peer feedback fra
mine medstuderende

 Respondenter Procent

Helt uenig 1 6,2%

Overvejende uenig 4 25,0%

Hverken enig eller uenig 5 31,2%

Overvejende enig 6 37,5%

Helt enig 0 0,0%

I alt 16 100,0%

Evaluering af feedback fra undervisere og peer feedback Hvordan vurderer I forløbet og udbyttet af
den feedback I har fået på jeres projektarbejde? - Det var nyttigt at give mundtlig peer feedback til
mine medstuderende

 Respondenter Procent

Helt uenig 1 6,2%

Overvejende uenig 5 31,2%

Hverken enig eller uenig 3 18,8%

Overvejende enig 7 43,8%

Helt enig 0 0,0%

I alt 16 100,0%

Evaluering af feedback fra undervisere og peer feedback Hvordan vurderer I forløbet og udbyttet af den feedback I har fået på jeres
projektarbejde? - Uddybende kommentarer:

jeg synes det var godt at høre hvad de andre havde fået ud af deres temaer, men når man ikke har læst deres artikler kan man ikke komme med
så meget feedback de kan bruge til noget.

Ikke nok mundtlig feedback til fremlæggelserne, der derfor virkede meget overflødige

Det har været svært at vide hvad i forventede jer af os. Nogle har brug for en mere stram struktur. Feedback har været helt perfekt med
kommentarer i margenen både hvad der er godt og skidt, og der var hurtig feedback - rigtig godt :)

Det er rigtig godt med en masse feedback. Til fremlæggelsen af tema 2 havde vi Mette Vaarst, hun var dog ikke særlig meget inde i emnet, og vi
fik derfor ikke så meget ud af feedbacken til den fremlæggelse. Til tema 3 var tidsplanen skredet, så vi ikke nåede at få feedback fra Chris til
fremlæggelsen. Det havde været rart, så man vidste mere om, om det var godt eller skidt det man havde lavet.

Det har været rigtig godt at vi har haft mulighed for at sende vores tekster til underviserne. Det har helt sikkert øget forståelsen for faget.
Super!

Der har været hurtig tilbagemelding på materialet, som ønskes kommenteret. Det har været rigtig godt.

Åbne spørgsmål - Hvad har været udbytterigt?

Undervisningen har givet mig mulighed for at sætte spørgsmålstegn. Og jeg har flyttet nogle grænser/standpunkter

synes generelt ikke at der er noget der har været betydeligt bedre/dårligere end andet - generelt et godt tilrettelagt forløb. Tænkte dog over at
de oplæg/diskusioner/mm vi havde omkring det sidste tema i fredags fungerede rigtig godt. For det kom lidt ud af det blå og man nåede at få
tingene nogenlunde på plads inden man var godt på vej ud af et sidespor som det tit er tilfældet når et tema skal fremlægges for klassen.

at man nu ser på forskningsresultater med kritiske øjne. nu ved man hvad man skal kikke efter af mangler osv.

Rart at få lov til at tænke på en anden måde. Godt at få en anden vinkel på jordbrug/forskning.

Rapportskrivning

Forelæsningerne har været en rigtig god dialog med velforberedte og engagerede undervisere.

Feedback. Projektopgaven, så man for lav at bruge faget mere praktisk i stedet for kun at læse om det.
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Forlæsere udefra - Det blev nemmere at forstå når man lærte det som en del af deres arbejde. Det hjalp på spørgsmålet: "Hvad bruger man
videnskabsteori til"

At vi selv har haft mulighed for at arbejde med stoffet ud fra forelæsningerne. Det er blevet bedre som ugerne er gået.

Vores diskussionenr hvor vi har brugt relevante casen til at benytte videnskabsteoretiske begreber

Åbne spørgsmål - Hvad har været mindre udbytterigt?

når undervisningen gik betydeligt ud over pauser og planlagte stoptidspunkter - for så er hjerne stået af og venter bare på en afslutning. Når det
blev til lidt for meget intern samtale/diskussion imellem underviserne for så var det ikke rigtig til at forstå noget.

oplægene fra grupperne har ikke virket efter hensigten. ideen med det var god, men fik ikke nok ud af det

fremlæggelserne

At fremlægge casen for de medstuderende, har været lidt spild af alles tid.

Tidsplanen er skredet.

I skal passe på når I begge er i klasselokalet og dialogen går mellem jer at i får klassen med. Jeg synes det kan være svært at følge med, måske
ville det være bedre hvis I begge stod ved tavlen når I begge snakker, så er det mere tydeligt at i ikke bare snakker sammen men underviser.

Jeg har ikke altid fået lidt meget ud af forelæsningerne - til tider lidt for langtrukne.

Nogle gange kunne det være relevant at indrage flere praktiske eksempler, hvor man kan se de enkelte teorier spiller ind.

forelæsninger hvor der kommer små hurtige spørgsmål løbende

Åbne spørgsmål - Hvad kunne du foreslå blev lavet om i forhold til næste gang kurset afholdes?

bedre overholdelse af tidsplaner. Indledende diskussioner der gør det mere klart hvor man skal ligge fokus i de forskellige temaer i opgaven, da
den er tidskrævende nok uden man ryger på for mange sidespor.

måske virker oplæggene for andre, men for mig var det lidt spild af tid. men havde svært ved faget så måske er det derfor.

mundtlige evalueringer af lærerne af de mundtlige fremlæggelser

Der kunne meldes lidt klarere ud hvad rapporten (næsten) præcist skal bestå af og hvordan den skal opbygges. Det er svært at tænke sig til selv.
Og måske lidt mere starthjælp. Eller også var det fint nok - jeg ved det ikke...

Tidsplanerne skal holdes! Ellers bliver man meget frustreret og i øvrigt kan man ikke koncentrere sig, når tiden er overskredet.

Lidt mere styr på tiden! Det er ikke så godt at den overskrides hele tiden.

De små gruppe øvelser i forlæsningerne kunne relateres lidt mere til de cases der arbejdes med. Det prøvede vi fredag d 4 marts (Chris
forlæsning), det fungerede rigtig godt.

ikke at tvinge cases ned over undervisningen fordi man skal, men kun tage relevante cases som vi har "lyst" til at diskutere

Andre kommentarer - Kommentarer til undervisningsforløbet i øvrigt:

tak for et spændende fag :)

Det har været et rigtig godt kursus, der var mange kursusansvarlige der kunne lære noget.

Distributionsform

 Respondenter Procent

Email 0 -

Papir 0 -

Brevfletning 0 -

I alt 0 -
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Samlet status

 Respondenter Procent

Ny 0 0,0%

Distribueret 0 0,0%

Nogen svar 0 0,0%

Gennemført 16 100,0%

Frafaldet 0 0,0%

I alt 16 100,0%
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