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Teaching portfolio  
Associate Professor Hugo F. Alrøe 

Department of Agroecology, Aarhus University 
 
 
 
Introduction to teaching experiences and teaching philosophy 
 
Due to the fact that I have been employed in sector research for most of my career, my 
teaching qualifications and experiences are not as elaborate as my research qualifications. 
Still, I do have considerable experience in both university teaching and public lecturing in my 
field of work. Furthermore, my research competencies in cross-disciplinarity, learning and 
research philosophy are also relevant to teaching. For instance, I have in different ways 
contributed to the further education of a wide range of researchers from different institutes 
in the DARCOF/ICROFS research programmes in organic food and farming because of my 
expertise in research methodology and ethics. I have also regularly taught Ph.D. and Master 
courses with good results. For instance, in a Ph.D. course in SOAR in 2002, the students 
wrote an assignment on methodological reflections based on my teaching, and these 
reflections were later used at parts of their Ph.D. theses. Part of that lecture was still in 2010 
used by others in the introductory course for Ph.D. students at KU-LIFE. 
 
Since 2006 I have also gained the required formal qualifications for university teaching and a 
fair amount of experience in practical teaching on bachelor and graduate level. Since the 
fusion of The Danish Institute of Agricultural Sciences into Aarhus University in 2007, I 
have taken part in the development of the new educations at the Faculty of Agricultural 
Science (DJF) at Aarhus University. I have participated actively in the discussions within 
DJF about the new educations (e.g. Alrøe 2006, Alrøe and Noe 2009), as well as in the 
development of Bachelor and Graduate courses and the building up of didactic and 
pedagogical competencies at the faculty (e.g. Noe and Alrøe 2009). So far, I have been 
involved in the planning of five new Bachelor and Master courses at DJF. Among other 
things, I have also been involved in a proposal for a Centre for cross-disciplinary learning 
and teaching at DJF. The proposal was not realised at the time, but some of the ideas were 
1) that the effort to develop the didactic and pedagogical competencies at DJF should be 
research based and 2) that there should be a close connection between the cross-disciplinary 
research at DJF (and the philosophy behind) and the cross-disciplinary teaching and learning 
that the students are to experience (and the philosophy behind).  
 
In 2009 I completed the general course in university teaching at DJF (certificate attached). 
Later I have also attended courses on classroom teaching and Ph.D. supervision. 
 
Being responsible for the mandatory Bachelor course Jordbrugets videnskabsteori / 
Philosophy of Agricultural Science, I have gone through the full processes of developing a 
new university level course. The course development is based on my contributions to the 



Teaching portfolio – Hugo F. Alrøe, June 2014 
 

  Page 2 of 5 

development of agricultural philosophy of science and ethics as a discipline in its own right 
(see publications list on http://hugo.alroe.dk). My ideas about teaching and learning have 
entered into the learning objectives of the course and the forms of teaching and assessment 
(see Alrøe 2010a). On the basis of my experiences I have planned a case-based form of 
teaching with a mixture of lectures, guest lecturers presenting research cases, class 
discussions and group work where key concepts are discussed based on concrete cases. 
Groups present their work to each other and give peer feedback. It is through their own 
analyses and subsequent discussions of specific problems that the students really acquire the 
philosophical skills and competencies. Furthermore, the students carry out an independent, 
problem-based project in groups of 3-4 students, and prepare a project report. The report 
forms the basis for the final, oral assessments. During the course, each student gives an oral 
presentation based on the project work.   
 
In the spring of 2010 I conducted the course in Philosophy of Agricultural Science for the 
first time with two co-teachers. Overall, the course went very well, but I have also learned 
quite a lot about teaching. In particular, the collegial supervision with my two co-teachers 
was important and fruitful. The course evaluation provided much valuable feedback for 
developing the course further and also some good feedback on how to improve the 
evaluation procedure (see Alrøe 2010c). The examinations went well and with good results. 
Since then I have run the course every year with good results and good evaluations. 
 
As a member of the Bachelor Committee I have also taken part in the overall development 
of the new Bachelor education on Agriculture, Food and Environment at DJF since 2007, 
participating in a range of seminars and meetings and working with issues such as name and 
target group; teaching philosophies; alignment between learning objectives, teaching forms 
and assessment forms; coordination and progression of learning objectives; development of 
general academic skills; etc. 
 
 
 
Teaching education 
General course in University Pedagogy and Didactics for teachers on the new educations at the 

Faculty of Agricultural Science, Aarhus University. Two modules, Oct. 2008 – Mar. 
2009, including three times collegial supervision on teaching sessions (as supervised, 
supervisor and mediator, respectively).  

One day Course on Ph.D. Supervision, Aarhus University, 24. November 2010. 
One day Seminar on Cooperation, Involvement and Feedback in Class Teaching, Faculty of 

Agricultural Science, Aarhus University, 2. Nov. 2011. 
Two day Seminar for those responsible for educations and courses at the Faculty of Agricultural Science, 

Kolding Fjord, 19-20. Nov. 2007. 
 
 
Courses taught, supervision and educational public lectures 
Course responsible and main teacher for the Bachelor course Jordbrugets Videnskabsteori 

[Philosophy of Agricultural Science], Jan.-Mar. 2010, 2011, 2012, 2013. A mandatory course 
(5 ECTS, 14 x 3 hours) at the Bachelor education Agriculture, Food and Environment 
at Aarhus University. Collegial supervision with 2-3 assisting teachers. 

http://hugo.alroe.dk/
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Main supervisor for PhD student Martin H Thorsøe 2011-2014; thesis on “Credibility of 
organic foods - Knowledge, values and trust in Danish organic food networks” 

Main supervisor for Bachelor student Casper Laursen 2013. 
Co-supervisor for several PhD and Master students at the Department for Agroecology 

2010-2014. 
Responsible for a 3-hour session on “Knowledge and perspectives” on the Master course 

Communication, Extension and Decision-making, 2011-2014.   
Responsible for a 3-hour session on “Organic principles and standards” on the Master 

course Organic agriculture in a development perspective, 2012-2014. 
Responsible for the 2-hour session on “Etik i jordbruget [Ethics in Agriculture]” on the 

Bachelor course Jordbrugs- og Fødevareproduktion [Agricultural and Food Production], teaching 
the session in 2010 and 2012, and assisting in 2011 and 2013. 

Public lecture (together with Egon Noe) on “Hvordan kan vi vide om økologi er godt? [How 
can we know if organics is good?]” Offentlige foredrag i naturvidenskab [Public lectures in 
science], Søauditorierne, Aarhus Universitet, 9., 10. and 11. April 2013, with more than 
1800 participants. 

Lecture on ”Philosophical and ethical aspects of qualitative research methodologies” on the 
Ph.D. course Qualitative research methodologies in agricultural and veterinary research, 3. Nov. 
2009 and 9. Jan. 2013. 

Lecture on “Ethics and systems” on a one day seminar for high school teachers on Bioethical 
aspects of agricultural science, 23. August 2011. 

Responsible for the session on “Research ethics” on the introduction course for PhD 
students at SAFE, Aarhus University, 27. June 2011. 

Public television lecture on “Principper for økologi [Principles of organic agriculture]”. 
Danskernes Akademi, 10. februar 2011 kl. 14:01 on DR2. 

Responsible for two 3-hour teaching sessions on “Økologisk Jordbrug [Organic Farming]” 
at the Bachelor/Master course Landbrugsproduktion og landbrugsstrukturer [Agricultural 
production and agricultural structures], part of the course package ”Miljø - Jordbrug", 
Department of Agroecology and Environment, 25-29. Sep. 2009. I received collegial 
supervision on one of the sessions. 

Responsible for two half-day sessions on “How do we study in Denmark?” and “What are 
our expectations of the students?” in the Introduction for foreign students at the Faculty of 
Agricultural Sciences, 18. Aug. 2009, with six co-teachers. Apart from an introduction on 
forms of teaching an alignment with examination and summing up the session, I gave a 
1-hour cascade exercise on “Your experiences with forms of teaching.”  

Lecture on ”Et perspektivistisk blik på videnskabelig uenighed og demokrati” [A 
perspectivist view of scientific disagreement and democracy] at the Master course Social 
Epistemologi, Department of Media, Cognition and Communication, University of 
Copenhagen, 3. Apr. 2009. 

Lecture on ”The principles of organic farming as an expression of sustainability goals and 
the need for scientists to be conscious of the values and goals” at SOAR Ph.D. 
Summer School 2004 Is Organic Farming the Key to Sustainability?, Middelfart, 20– 24. 
Sept. 2004  

Lecture on ”Systemic research methodology: On the role of values in agricultural research” 
at RAPH International Ph.D. course “Ethics in Science”, Tune, 27−31. January 2003. 

Lecture on ”Systemic research methodology - on the role of values in research in organic 
farming” at M.Sc. Course on Innovation, management and cross-disciplinary design, 
Wageningen University, the Netherlands, 28. November 2002. 
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Lecture on ”Forskningsmetodik og principper for økologisk jordbrug” [Research 
methodology and principles of organic agriculture] at SOAR Ph.D. Summer School 
2002 Research Methodologies in relation to Principles and Practice of Organic Agriculture, Sankt 
Helene Centeret, Tisvildeleje, 7 −11 October 2002. 

Lecture on ”Principper, visioner og ideer bag økologisk mælkeproduktion” [Principles, vison 
and ideas behing organic milk production] on the course Økologiske 
malkekvægsbesætninger [Organic dairy herds], AgroForum, 3. September 2001. 

 
 
Course and programme development 
Development of the bachelor course Jordbrugets Videnskabsteori [Philosophy of Agricultural 

Science], 2007-2010. A mandatory course (5 ECTS, 14 x 3 hours) developed as part of 
the Bachelor education Agriculture, Food and Environment at DJF, Aarhus University.  

Member of the Bachelor Committee that coordinates the development and running of the 
Bachelor education programme Agriculture, Food and Environment at DJF, Aarhus 
University, 2007-2010. 

Active in the discussions on the development of new educations at DJF from 2006 to now 
(see e.g. Alrøe 2006, Alrøe and Noe 2009, Noe and Alrøe 2009) 

Member of the development groups for the DJF courses:  
• “Økologisk Jordbrug [Organic Agriculture]” optional Bachelor course, responsible: 

Ilse Ankjær Rasmussen, 2007-2008  
• “Organic agriculture in a development perspective,” optional Master course, 

responsible: Mette Vaarst, 2007-2010  
• “Organic agriculture – quality and environment,” Master specialisation course,  

responsible: Margrethe Askegaard, 2007-2008  
• “Organic agriculture – farm management and production,” Master specialisation 

course,  responsible: Margrethe Askegaard, 2007-2008  
• “Communication, Extension and Decision-making,” optional Master course, 

responsible: Egon Noe, 2007-2010   
• “Qualitative Research Methodologies in Agricultural and Veterinary Research,” 

Ph.D. course, responsible Mette Vaarst and Egon Noe, 2009.  
Danish representative in the I.S.L.E Erasmus Network Project “Innovation in the teaching 

of Sustainable development in Life Sciences in Europe”, 2010. 
 
 
Evaluation experience 
Examiner for the B.Sc.+M.Sc. course “Organic Food Systems” at LIFE, University of 

Copenhagen, 21. June 2010.  
Internal examiner for several project assignments (projektopgaver) on the Department of 

Agroecology 2010-2012. 
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Documentation and examples (attached below) 
 
Kursusbevis for Universitetspædagogisk og Didaktisk Grundkursus ved DJF [Certificate for General course 

in University Pedagogy and Didactics at DJF], 2009.  
Vejlederbrev [Supervision letter] for Hugo F. Alrøe, prepared in connection with a course in Ph.D. 

supervision, Aarhus University, 24. November 2010. 
Noe, Egon, Hugo F. Alrøe (2009) Fra Sektorforskning til Universitet - pædagogiske udfordringer for 

feltorienterede uddannelser [From sector research to university - pedagogical challenges for field-oriented 
educations], MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik 2009–3: 69–77. 

Alrøe, Hugo F. and Noe, Egon (2009) Nyt navn eller ny uddannelse? [New name or new education?] 
Contribution to the debate on DJFs Bachelor education at Aarhus University. DJF 
Overblik uge 43. 

Alrøe, Hugo Fjelsted (2006) Innovativ model for uddannelser ved det ny jordbrugsvidenskabelige fakultet 
(DJF) [Innovative model for educations at the new Faculty for Agricultural Science]. Contribution 
to the debate on DJFs new Bachelor education at Aarhus University, sent to DJFs 
Education Committee and Dean Just Jensen, 14. Dec. 2006. 

Alrøe, Hugo F. (2010a) Course description for Philosophy of agricultural science, updated 25. 
February 2010. Mandatory course at the Bachelor education Agriculture, Food and 
Environment at DJF, Aarhus University.  

Alrøe, Hugo F. (2010b) Kommenteret plan for 1. kursusgang i Jordbrugets videnskabsteori [Commented 
plan for the first session in Philosophy of agricultural science], Lecture note. 

Alrøe, Hugo F. (2010c) Kommenteret kursusevaluering for Jordbrugets videnskabsteori 2010 
[Commented course evaluation for Philosophy of agricultural science 2010], DJF, Aarhus 
University. 

Kursusevaluering for Jordbrugets videnskabsteori 2011 [Course evaluation for Philosophy of agricultural 
science 2011], Aarhus University. 

Kursusevaluering for Jordbrugets videnskabsteori 2012 [Course evaluation for Philosophy of agricultural 
science 2012], Aarhus University.  

(No course evaluations were carried out for the agricultural courses at Aarhus University in 
2013 due to the extensive reforms at the university.) 
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VEJLEDERBREV 
 

Kære ph.d. studerende 

 

Jeg vil gerne tilbyde at være vejleder for dig. En vigtig forudsætning for at vi kan få et godt og 

udbytterigt vejledningsforløb at vi får afstemt vores forventninger til hinanden. Formålet med dette 

vejlederbrev er at bidrage til en sådan gensidig afstemning af forventninger – og hvis der er noget i 

brevet du er usikker på, eller uenig i, vil bede dig om at tage det op på vores første vejledermøde. Du 

må også meget gerne give mig en kort beskrivelse af dine egne forventninger til vejledningen.  

 

KONTAKT 
Jeg foretrækker generelt kontakt på email frem for telefon, og du er altid velkommen til at skrive en 

mail til mig, hvis der er noget du gerne lige vil have vendt. Du er også meget velkommen til at kigge ind 

på mit kontor eller stoppe mig på gangen, men vær forberedt på at jeg måske ikke har tid til en 

længere snak. SMS og telefon er ok hvis du akut skal have fat i mig, fx med et afbud til et aftalt møde.  

 Når du skriver en mail til mig, vil jeg bede dig om at skrive en informativ emnelinje – så er der 

større chance for at jeg reagerer på en relevant måde ;‐)   

 Jeg besvarer normalt ikke mails udenfor arbejdstiden, og det sker at jeg er væk en eller flere 

dage til møder, undervisning, osv., men jeg forsøger at svare så hurtigt som muligt.  

 Skulle du ikke få svar i løbet af et par dage, så kom og spørg, eller send mailen igen. 

 

VEJLEDERMØDER 
Jeg foretrækker at vi afholder regelmæssige vejledningsmøder, hvor vi snakker om dine planer og om 

hvordan arbejdet skrider frem, og hvor vi løbende evaluerer vejledningsforløbet. Jeg forventer:   

1. at du indkalder til mødet via Outlook eller doodle.com, hvis det ikke er aftalt på forrige møde 

2. at du i rimelig tid inden mødet sender mig en email med dit oplæg til hvad vi skal snakke om 

3. at du i dit oplæg samler op på hvad vi besluttede på sidste møde 

4. at du vedhæfter noget skriftligt (idéskitse, synopsis, udkast til artikel, e.l.) som du gerne vil 

have feedback på 

5. at du beskriver hvilken form for feedback du gerne vil have, og hvilke dele vi skal fokusere på 

6. at du efter mødet skriver et lille beslutningsreferat med de ting du, eller jeg, skal følge op på. 

 

Jeg vil gerne sparre med dig og give dig feedback tidligt i skriveprocessen, fordi det ofte er mest 

hensigtsmæssigt. Det betyder at jeg meget gerne giver feedback på ufærdige ting. Til gengæld er det 

din opgave at fortælle mig om det er et oplæg til proces eller produkt, hvor færdigt eller ufærdigt du 

mener det er, og hvordan jeg kan hjælpe dig videre. Jeg forbereder mig ved at læse det du har sendt og 

forholde mig til det. Jeg vil som regel ikke læse de kilder du bruger, med mindre vi aftaler at diskutere 

en central kilde. 

 

Et vejledermøde vil typisk vare ca. en time. Som udgangspunkt vil vi mødes på mit kontor, men vi kan 

også aftale telefon‐ eller skypemøder hvis det er hensigtsmæssigt. Der vil også ind imellem være 

møder med medvejledere. Hvis der er behov for et møderum, forventer jeg at du selv booker et.  
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MULIGHED FOR TÆTTERE SAMARBEJDE 
Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for produktet er som udgangspunkt dit eget. Men der er også 

mulighed for at jeg i nogle tilfælde kan indgå i et tættere samarbejde med dig som medforfatter på en 

eller flere artikler, hvis vi begge er interesserede i dette. Hvis jeg skal være medforfatter på en artikel 

skal dette afklares på et ret tidligt tidspunkt i skriveprocessen, og jeg skal naturligvis bidrage med 

mere end blot vejledning, men jeg vil også have mulighed for at lægge flere ressourcer i arbejdet. Det 

ændrer dog ikke på at du selv har det fulde ansvar for den samlede ph.d. afhandling. 

 

 

Jeg glæder mig til vores samarbejde, 

med venlig hilsen 

Hugo F. Alrøe 

 

Seniorforsker i Videnskabsteori og Etik,  

Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø,  

Aarhus Universitet. 

 

Addresse:    Forskningscenter Foulum, Bygning PV22 

Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele 

E‐mail:    hugo.alroe@djf.au.dk 

Telefon:    8999 1679 (privat mobil:  61777932) 
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Fra sektorforskning til universitet
– pædagogiske udfordringer for feltorienterede uddannelser

Abstract De nye uddannelser ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er ikke veldefinerede disciplin-

orienterede eller professionsorienterede uddannelser; de er hvad vi kalder feltorienterede uddannelser. 

Sådanne uddannelser er karakteriserede ved at være multidisciplinære af natur, og kandidaterne skal 

kunne indgå i mange forskellige jobfunktioner i forhold til feltet. I feltorienterede uddannelser må der 

træffes nogle særlige pædagogiske og didaktiske valg omkring indhold og afgrænsning af studiet. Ud fra 

en forskningsbaseret, problem- og caseorienteret undervisning tilstræber DJF at opbygge kompetencer 

til både en forskningslignende tilgang til at håndtere komplekse problemstillinger og kompetencer til 

kommunikation og samarbejde på tværs af discipliner og perspektiver.

Da Danmarks JordbrugsForskning i 2007 blev til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
(stadig med forkortelsen DJF) og dermed til en del af Aarhus Universitet, stod vi i en 
unik situation, nemlig at vi fik mulighed for at udvikle og udbyde helt nye univer-
sitetsuddannelser inden for jordbrugsvidenskab. Det var på den ene side en næsten 
skræmmende udfordring at skulle forholde sig til alle de muligheder der nu blev åbnet, 
fordi de fleste ansatte havde relativt få erfaringer fra undervisning og uddannelse ud 
over deres egen uddannelse.
 På den anden side var det en fantastisk mulighed. Vi er en forskningsinstitution 
med over 450 aktive forskere med solid forskningserfaring og faglige kompetencer på 
en lang række områder i forhold til jordbrug, fødevarer og miljø. Der bød sig derfor et 
væld af mulige kurser og emner som uddannelserne kunne tage udgangspunkt i. Det 
gav mulighed for at udvikle uddannelser der er tilpasset de nye arbejdsområder og 
problemstillinger inden for det jordbrugsvidenskabelige område, ikke mindst påvirket 
af emner som klima, miljø og fødevaresundhed og -sikkerhed. Og ikke mindst for at 

Egon Noe, Arbejdsgruppen 
for Studie‑ og Læringsmiljø, 
Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Aarhus Universitet

Hugo F. Alrøe, 
Arbejdsgruppen for Studie‑ 
og Læringsmiljø, Det 
Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet, Aarhus Universitet
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kombinere disse i uddannelsesmæssig sammenhæng så det på uddannelsesniveau 
går op i en højere enhed.
 Fra DJF’s og AU’s side har denne opgave været prioriteret meget højt. Fra medar-
bejdernes side har der været vist et fantastisk engagement på trods af at en del af 
disse opgaver lå ud over de normale arbejdsopgaver, og at der dermed er mange der 
har løbet ekstra hurtigt for at få det hele til at hænge sammen.
 Opgaven kunne heller ikke løses uden en solid efteruddannelse, og der har pro-
jektmidler fra ELU-fonden (Efteruddannelsesudvalg for Længerevarende Uddannede) 
under SCKK (Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling) været en fanta-
stisk hjælp til at få udviklet designet og gennemført en række kurser og aktiviteter 
i samarbejde med det universitetspædagogiske netværk ved AU. Fra ledelsens side 
har man prioriteret denne indsats højt således at der nu har været mere end 200 
medarbejdere på kursus inden for de sidste to år.
 De ELU-støttede aktiviteter bestod blandt andet i en indledende innovation camp 
hvor 50 fortrinsvis kommende kursusledere og forskningsledere var to dage på inter-
nat med en blanding af universitetspædagogisk teori og workshopper hvor starten til 
DJF’s pædagogiske og didaktiske linje blev lagt. Der er også gennemført en endags-
workshop omkring pædagogisk lederskab eller hvordan der skabes gode institutionelle 
rammer om den gode undervisning og det gode læringsforløb. Endelig har over 100 
medarbejdere været på universitetspædagogiske kurser målrettet mod det særlige 
behov.
 Endvidere har en del af den SCKK-støttede indsats bestået i at afdække behovet 
og mulighederne i den fortsatte universitetspædagogiske indsats ved DJF. En del af 
denne indsats går ud på at få afdækket og beskrevet hvad der kendetegner DJF’s ud-
dannelser, hvad det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag består i, og hvorledes 
denne indsats fremover kan sikres.
 De ydre rammebetingelser for at bygge gode uddannelser op synes således langt 
hen ad vejen at være til stede, men hvorvidt det så vil lykkes på sigt, er det for tidligt 
at udtale sig om. Der er imidlertid en række refleksioner over den hidtidige proces 
som kan være relevante at dele med MONA’s læsere inden for matematikkens og 
naturfagenes didaktik. Det er for det første refleksioner over hvad forskningsbaseret 
undervisning er, og for det andet over hvad det betyder at opbygge uddannelser 
omkring et felt og ikke en disciplin eller en profession.

Hvad er forskningsbaseret undervisning?
Helt fra de første overvejelser om at opbygge de nye uddannelser var der en bevidst-
hed om at de forskningsmæssige kvaliteter som kendetegner den tidligere sektor-
forskningsinstitution, skulle være én af hovedhjørnestenene i uddannelserne. Men 
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der er forskellige syn på hvad det egentlig betyder eller indebærer at undervisning 
er forskningsbaseret. Også i DJF-sammenhæng bliver “forskningsbaseret” benyttet i 
mindst tre betydninger:

1. Det er aktive forskere der gennemfører undervisningen.
 2. Der undervises i den nyeste viden inden for området.
 3.  Undervisningen tilrettelægges med henblik på at opnå en forskningslignende 

tilgang til at arbejde med viden.

Den første betydning er naturligvis en forudsætning, men det at det er en aktiv for-
sker der underviser, kan ikke i sig selv hævdes at sikre kvaliteten af undervisningen. 
Tværtimod kan det i nogle tilfælde, hvis det ikke er fulgt af andre kvaliteter, føre til 
en dårlig undervisning hvor forskeren har vanskeligt ved at formidle sin stærkt spe-
cialiserede viden til ikke-fagfæller på en tilgængelig måde.
 De to andre betydninger afspejler i form af deres prioriteringer to forskellige syn 
på uddannelser. Den ene fokuserer primært på fagets viden, fx hvilke nye plantesyg-
domme vi oplever i Danmark som følge af den globale opvarmning, hvad deres bio-
logi er, og hvordan de bekæmpes, mens den anden fokuserer på fagets metoder til at 
arbejde med viden, fx hvordan man kan identificere en plantesygdom, afdække dens 
eventuelle udbredelse og skadevirkning og finde ud af hvordan den kan bekæmpes 
bedst muligt.
 Faglighed må altid være en god balance mellem disse to positioner. I deres ekstre-
mer, hvis det kun bliver til metode uden viden eller til paratviden uden metoder, lever 
de ikke op til hvad der må betegnes som en akademisk tilgang til viden. Men hvor 
vægtningen skal ligge, hænger for det første sammen med hvad det er for et fag, og 
hvordan faget indgår i uddannelsen. Men det hænger også i høj grad sammen med 
hvad det er for en type uddannelse vi har at gøre med. Dette leder over til den anden 
refleksion.

Hvad betyder det at opbygge uddannelser omkring 
et felt og ikke en disciplin eller en profession?
Det er en forudsætning for at få en ny uddannelse akkrediteret at man gennemfører 
en behovsanalyse, en analyse af om der er aftagere til kandidaterne fra uddannelsen. 
Det kan synes som en omstændelig ekstra belastning i en i øvrigt omfattende proces 
med at få en uddannelse akkrediteret, men samtidig er det en god øvelse i forhold 
til at afklare internt hvad det egentlig er for kandidater man ønsker og forventer at 
producere, og hvilke kvaliteter disse kandidater forventes at have efter endt eksamen.
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 Her kan man i store træk skelne mellem tre typer af akademiske uddannelser: disci-
plinorienterede uddannelser, professionsorienterede uddannelser og feltorienterede 
uddannelser (tabel 1). Hvor de to første typer er veletablerede og veldefinerede, er den 
sidste måske lidt mere uklar i sin status.
 Typiske eksempler på disciplinorienterede uddannelser er grundvidenskabelige 
uddannelser som matematik, kemi og fysik. De disciplinorienterede uddannelser er 
karakteriserede ved at specialisere sig i, og dermed afgrænse sig til, et bestemt iagt-
tagelsesperspektiv, et fokuseret okular som principielt kan bruges på hele verden. Man 
kan fx iagttage kemiske aspekter af mennesker, gylle og gummi eller fysiske aspekter 
af jord, broer og printplader. Det primære formål med akademiske grunddisciplinære 
uddannelser er at uddanne kandidater der kan være med til at reproducere og vide-
reudvikle disciplinen gennem undervisning og forskning, og som en afledt effekt at 
producere kandidater der kan formidle disciplinens viden og metoder til andre, mere 
anvendelsesorienterede formål. Generelt må man sige at hele vores skole- og uddan-
nelsessystem er bygget op efter en disciplinorienteret tilgang hvor folkeskolen har 
til formål at bringe eleverne op på et vist videns- og kompetenceniveau inden for en 
række relevante discipliner. I gymnasiet og de andre studieforberedende uddannelser 
sker der så en vis indsnævring i antallet af discipliner i takt med en specialisering. 
Dog er der som bekendt i den nye gymnasiereform ansatser til at man i de studiefor-
beredende fag skal arbejde tværdisciplinært med et emne.
 Modsat har vi de professionsorienterede uddannelser, fx til ingeniør, læge, jurist 
eller sygeplejerske, hvor uddannelsen bygger på en specialisering, og dermed også 
en afgrænsning, til at udføre bestemte opgaver. Det akademiske fokus ligger her 
på at bringe viden i anvendelse i en bestemt arbejdsfunktion. Viden og metoder fra 
forskellige discipliner og forskningsområder inddrages ud fra om de er relevante i 
forhold til at løse bestemte arbejdsopgaver. Der har traditionelt været en skelnen 
mellem akademiske og ikke-akademiske professionsuddannelser ud fra om de har 
været koblet med en forskningsmæssig understøtning af denne anvendelse. Denne 
forskningsindsats er en anvendelsesorienteret forskning hvor hovedformålet er at 
understøtte brugen af viden og metoder i en bestemt praksis, fx hvornår og hvordan 
en bestemt type medicin virker, hvad bærekraften af en bestemt stålkonstruktion 
er, osv. Selv om denne anvendelsesorienterede forskning ofte bringer ny grundforsk-
ningsrelateret viden og erkendelse, så er det primære formål at udvikle, understøtte 
og reproducere en profession. Et eksempel på dette er de professionsbaserede bache-
lorer der søger at skabe en akademisk overbygning for dermed at udvikle deres egen 
forskningsunderstøttede praksis.
 Endelig har vi en række uddannelser der specialiserer sig i at iagttage et bestemt 
felt, herunder DJF’s bacheloruddannelse “Jordbrug, fødevarer og miljø” og de mere 
specialiserede kandidatuddannelser “Agrobiologi”, “Molekylær ernæring og fødeva-
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reteknologi” og “Jordbrug, natur og miljø”. Andre uddannelser der falder ind under 
denne kategori, er fx bioteknologi, informationsteknologi og erhvervsøkonomi. Disse 
uddannelser er karakteriseret ved at de inddrager en lang række af forskellige discipli-
ner i at iagttage feltet, dvs. at de altid i mindre eller højere grad er multidisciplinære 
af natur. Et andet forhold der karakteriserer disse uddannelser, er at kandidaterne ikke 
er uddannet målrettet til en bestemt jobfunktion men til at kunne varetage mange 
forskellige jobfunktioner i forhold til det givne felt, fx i den offentlige sagsbehandling, 
som rådgiver, i virksomheder, som underviser osv. Den tilknyttede forskning hand-
ler om at producere ny viden om feltet i form af sammenhænge og kvaliteter ved et 
bestemt system eller fænomen, og forskningen udfordres hele tiden af nye metoder 
og tilgange til at iagttage feltet.
 Disse feltorienterede uddannelser udfordres i endnu højere grad end de øvrige af 
problemet med at afgrænse sig – hvad det er relevant at en studerende skal kunne 
og vide i forhold til feltet, hvilke fag der skal være de konstituerende fag, hvordan 
der sikres en god balance mellem vidensmæssig specialisering inden for et bestemt 
afgrænset område og generel viden om feltet, osv. Samtidig er der heller ikke nødven-
digvis enighed om hvorvidt den faglige afgrænsning skal være disciplinorienteret, 
feltorienteret eller funktionsorienteret, da alle forestillingerne er i spil.
 Den videre diskussion i forhold til denne afgrænsningsproblematik vil vi ikke 
behandle i denne artikel; derimod vil vi diskutere de særlige pædagogiske og didak-
tiske overvejelser i forhold til hvordan undervisningen kan gøres forskningsbaseret, 
og dermed hvordan fokus skal lægges i forhold til viden versus metoder. Igen vil vi 
forsøge at styrke argumenterne ved at positionere dem i forhold til de tre typer af 
akademiske uddannelser.

Hvordan gøres de forskellige typer 
uddannelser forskningsbaserede?
Alle tre typer af uddannelser kan gøres forskningsbaserede, men der er forskel på 
den forskning der er knyttet til dem, og på hvordan uddannelsen forholder sig til 
forskningen.
 I forhold til de disciplinorienterede uddannelser er det oplagt at der er stor vægt på 
fagets metoder og teori, dvs. at uddannelsen består i en indsocialisering i disciplinens 
fagdiskurs og videnskabelige praksis: Man skal kende kerneeksemplerne, man skal 
kende navnene, man skal kunne argumentationslogikken og -formen, kunne anvende 
de eksperimentelle redskaber osv. Man skal kunne kommunikere med sine kollegaer 
på et højt fagligt niveau samtidig med at man naturligvis også skal beherske disci-
plinens kanoniserede viden. Alt sammen med henblik på at kunne (i det mindste) 
formidle og (allerhelst) bidrage til udviklingen af disciplinens iagttagelsesperspektiv. 
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De disciplinorienterede uddannelser lukker sig således i høj grad om faget selv og 
specialiseringer inden for faget.
 I de professionsorienterede uddannelser tipper vægten over imod en vidensori-
enteret uddannelse hvor man skal kunne tilegne sig en stor mængde paratviden 
og demonstrere hvordan denne viden omsættes og anvendes i forhold til konkrete 
beslutninger og handlinger i professionens praksis. Praktikforløb spiller i mange af 
disse uddannelser en central rolle mens udbuddet af kurser i fx statistik og labo-
ratorieøvelser oftest er begrænset. Uddannelserne lukker sig således i høj grad om 
professionens praksis og udviklingen af denne. De er ofte kun forskningsbaserede i 
begrænset omfang, og der hvor forskningen spiller en stor rolle, som fx i medicin, er 
også forskningen tæt knyttet til den konkrete praksis.
 I de feltorienterede uddannelser bliver man logisk set nødt til at træffe nogle an-
dre pædagogiske og didaktiske valg. Selv om det via linjespecialisering er muligt 
at afgrænse feltet til fx kun at handle om planteproduktion eller fødevarekvalitet, 
så vil den viden man kan nå at tilegne sig gennem et studie, kun være en brøkdel 
af det der må anses som relevant. Dette er da også kommet til udtryk i de mange 
intense diskussioner der har været internt mellem de forskellige faggrupper ved DJF 
af vægtning af de enkelte emneområder. De disciplinorienterede uddannelsers fokus 
på indsocialisering i fagets metoder er heller ikke gangbart da der er mange forskel-
lige discipliner og tilgange i spil på samme tid. Den studerende skal kunne mestre at 
begå sig i mange sammenhænge. Være god til statistik – men ikke statistiker, være 
god til matematik – men ikke matematiker, osv. Dette betyder at de feltorienterede 
uddannelser bliver nødt til at finde og vælge deres egen position.
 De akademiske dyder som de feltorienterede uddannelser må spille på, er kompeten-
cerne til at tilegne sig og anvende disciplinernes metoder og viden og ikke mindst til 
at bringe denne viden i spil i forhold til andre perspektiver på de komplekse problem-
stillinger i feltet. Et af målene med en akademisk feltorienteret uddannelse er at gøre 
den studerede autonom i forhold til sin videre specialisering, dvs. at vedkommende 
selvstændigt kan tilegne sig relevant viden og relevante teorier og metoder i forhold 
til et afgrænset felt samtidig med at kompetencen til at arbejde i tværperspektiviske 
sammenhænge styrkes (jf. Noe et al., 2008; Alrøe & Noe, 2009).
 Kritikerne vil så hævde at man producerer generalister som ved ingenting om alt. 
Dette er imidlertid en misforståelse, der bygger på et ensidigt fokus på viden. Det 
er logisk at hvis fokus ligger på anvendelsesorienteret viden så de studerende skal 
lære lidt om alting og genfortælle det til eksamen, så producerer vi generalister der 
ikke er særlig anvendelige. Men hvis fokus ligger på at opbygge evnen til læring og 
refleksion, evnen til at analysere og håndtere komplekse problemstillinger og evnen 
til at kommunikere på tværs af forskellige discipliner og professioner, så er det ikke 
generalister i denne negative betydning der produceres, men kandidater med gode 
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kompetencer i at bringe deres viden og indsigt på feltet ind i en større forskningsmæs-
sig og samfundsmæssig sammenhæng.

konsekvenser for de pædagogiske og didaktiske 
valg på feltorienterede uddannelser
Ovenstående refleksioner har en række konkrete implikationer for hvordan de feltori-
enterede uddannelser opbygges, og hvilke pædagogiske og didaktiske valg der træffes:

•	 I forhold til de akademiske læringsmål skal der være særligt fokus på den stu-
derendes kompetencer i at tilegne sig relevante teorier og metoder og anvende 
disse på deres felt på et højt taksonomisk niveau.

•	 Tilrettelæggelsen af undervisningen skal være forskningsbaseret i form af at de 
studerende gradvist opbygger kompetencerne til at forholde sig forskningslig-
nende til stoffet.

•	 Det skal i høj grad tilstræbes at gøre fagene feltorienterede, dvs. tilbyde problem- 
og caseorienteret undervisning.

•	 Undervisningsforløbene bør tilrettelægges således at kompetencer til kommu-
nikation, formidling og samarbejde på tværs af perspektiver styrkes.

Selv om vi med nye studieordninger er godt på vej, er det imidlertid en stor udfordring 
at skabe en sammenhængende uddannelse der bygger på en feltorienteret tilgang. 
Dels har mange af de forskere der er involveret, rod i enten en disciplinorienteret ud-
dannelse fra universiteterne eller en mere professionsorienteret uddannelse i form 
af den gamle agronomuddannelse hvor jobbet som landbrugskonsulent var en form 
for mønsterforestilling. Dels er forståelsen for den feltorienterede uddannelse ikke så 
veludviklet som den er for de to andre kategorier. De feltorienterede uddannelser skal 
ikke bare være en uskøn blanding mellem de to andre, men må udvikles og opbyg-
ges om deres egen videnskabelige og akademiske logik om multidisciplinaritet og 
perspektivisme. Netop videreudvikling af et videnskabsteoretisk og læringsteoretisk 
fundament for disse uddannelser vil være et af kerneindsatsområderne i DJF’s kom-
mende pædagogiske arbejde.
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Disciplin Profession Felt 

Fokus og 
afgrænsning

Iagttagelse af et 
særligt aspekt af 
verden.

Udførelse af en 
bestemt jobfunktion. 

Udvikling af et 
afgrænset udsnit af 
verden.

Eksempler på 
uddannelser

Fysik, kemi, 
matematik, biologi, 
sociologi.

Medicin, lærer, jura, 
sygepleje, ingeniør.

Jordbrugsvidenskab, 
it, bioteknologi, 
erhvervsøkonomi.

Forskning Udvikling og forfinelse 
af et bestemt 
iagttagelses perspektiv 
der bruges på tværs 
af professioner og 
felter.

Frembringelse af 
viden i forhold til 
udvikling af en 
bestemt praksis med 
brug af viden fra 
mange forskellige 
perspektiver. 

Udforskning af 
kvaliteter og 
sammenhænge i 
et bestemt system 
med metoder der 
inddrager flere 
perspektiver og 
teorier.

Uddannelse Indsocialisering i et 
bestemt fag og dets 
diskurs, metoder, 
redskaber, eksempler, 
begreber og 
rationaler.

Anvendelsesorienteret 
paratviden.
 Udvikle evnen til 
at omsætte viden til 
praksis.
 Analysere en 
konkret problem‑
stilling.

Udvikle en forsknings‑
lignende tilgang til at 
studere et komplekst 
felt.
 Tværdisciplinært.
 Problem‑ og case‑
orienteret.

Læringsmål Beherske disciplinens 
teorier og metoder.
 Redegøre for 
feltets kanon og 
nøgleeksempler.
 Være kritisk og 
udviklende i forhold 
til disciplinens 
iagttagelsesperspektiv.

Kunne redegøre for 
en stor mængde 
relevant viden 
inden for en givet 
profession.
 Inddrage og 
afprøve ny viden i 
forhold til anvendelse.
 Være refleksiv og 
kritisk i forhold til 
egen praksis.
 Kunne 
kommunikere på 
tværs af teori og 
praksis. 

Opbygge den 
akademiske evne til 
at sætte sig ind i nye 
teorier og metoder.
 Udvikle 
færdigheder i 
at kommunikere 
iagttagelser på tværs 
af discipliner og 
professioner.
 Opbygge evnen 
til at analysere og 
håndtere komplekse 
problemstillinger.

Tabel 1. Oversigt over tre typer af akademiske uddannelser: disciplinorienterede, 
professionsorienterede og feltorienterede.
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Abstract
The new educations established at the Faculty of Agricultural Science at Aarhus 
University are not well-defined disciplinary or professional educations, but 
what we call field-oriented educations. Such educations are multidisciplinary 
by nature, and the graduates must be able to fulfil many different jobs in 
relation to the field in question. In field oriented educations there are special 
educational and didactic choices to be made regarding the content and de-
limitation of the curriculum. With research based, problem and case oriented 
teachings, the Faculty aims to build competences in research-like approaches 
to complex problems as well as in communication and cooperation across 
disciplines and perspectives. 
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Debatindlæg til DJFoverblik, uge 43, 2009. 

 1

Nyt navn eller ny uddannelse? 
 
Bacheloruddannelsen tiltrækker ikke mange studerende, og nogle tror at det problem kan løses ved at 
skifte navn til ”Agrobiologi”. Det tror vi ikke. Der er brug for at gentænke bacheloruddannelsens 
mening og indhold. 
 
Spørgsmålet om hvor mange studerende vi kan tiltrække, afhænger ikke kun af navnet, hvor meget vi 
reklamerer for uddannelsen, med hvilke materialer, og i hvilke medier. Det afhænger nok så meget af 
vores ’produkt’: uddannelsens indhold og beskrivelse, og dermed af hvem vi målretter udannelsen 
mod.  
 
Der er rigtig meget der tyder på at vores produkt på bacheloruddannelsen har tiltrækningskraft på et 
meget begrænset antal unge i dag. Dette problem er vi ikke ene om. Det er ikke uden grund at KVL har 
skiftet navn til LIFE, og mange andre jordbrugsuniversiteter i Europa er i gang med et lignende 
navneskift på deres uddannelser, dog uden at det på nogen måder har løst deres rekrutteringsproblemer.  
 
Vores analyse er at rekrutteringsproblemet hænger sammen med grundlæggende forandringer i 
jordbruget og dets rolle i samfundet, og den deraf følgende kraftige reduktion af det traditionelle 
segment af unge med en landbrugsmæssig baggrund. Det må vi nødvendigvis forholde os til. 
 
En umiddelbart oplagt mulighed er at tiltrække studerede fra ”tæt beslægtede uddannelser” på 
Naturvidenskab. Men kan vi lokke disse unge ind på vores studie ved at ændre navn til fx Agrobiologi? 
Det løser jo ikke det grundlæggende problem at der er ret få unge der vil finde det meningsfyldt at læse 
”jordbrug”. Endvidere er der det uheldige ved et navn som Agrobiologi at det må læses som 
”specialbiologi”, og hvorfor blive specialbiolog, når man kan blive rigtig biolog med fri mulighed for 
at tone det i retning af jordbrug eller en række andre retninger? 
 
En mulig konklusion på denne analyse er at DJF slet ikke skal have en selvstændig 
bacheloruddannelse. Bacheloren er ikke en nødvendig forudsætning for kandidatuddannelserne, som 
også er indrettet til at modtage andre studerende. Kundegrundlaget er for lille. Overlappet med biologi 
for stort.  
 
Vores konklusion er at den nuværende bacheloruddannelse har et problem der stikker dybere end 
navnet. Men samtidig mener vi at der er stærke grunde for DJF som fakultet til at have en 
bacheloruddannelse der kan være med til at legitimere vores rolle i samfundet og skærpe identiteten i 
universitetsverdenen, og som kan bidrage til optaget på vores nuværende og, ikke mindst, fremtidige 
kandidatuddannelser. 
 
Hvad gør vi så ved dette dybere problem? Hvis den nuværende bachelor skal bevares, tyder analysen 
på at der bliver et begrænset studenteroptag og at omkostningerne derfor må tilpasses – fx, som det er 
foreslået, gennem en yderligere integration med andre bacheloruddannelser i form af kombinerede 
linjefag/fagpakker og integration med kandidatuddannelserne i form af fælles valgfag med 
differentierede læringsmål og eksamener. 
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Men vi mener DJF har brug for mere end det. Det er jo ikke fordi der mangler samfundsmæssig 
interesse for vores forskningsfelt. Jordbruget spiller en væsentlig rolle i de store dagsordener om 
fødevarer, miljø, klima, landskab og biodiversitet.  
 
Hvis vi igen analyserer med udgangspunkt i hvilke unge der kunne være interesserede i at vælge en 
uddannelse ved DJF, så er der en stor gruppe af unge der har en interesse i fødevareproduktion ud fra 
en samfundsmæssig synsvinkel, og som dermed også har en kritisk tilgang til fødevareproduktion. De 
spørgsmål der interesserer dem, er hvordan vores fødevarer produceres bæredygtigt og forsvarligt med 
hensyn til miljø, klima, dyrevelfærd, landskab og natur, hvordan produktionen hænger sammen med 
madkvalitet, folkesundhed og spisekultur, hvordan fødevarer produktudvikles og markedsføres, de 
globale forhold mellem fødevareforsyning, handel, kødproduktion, fattigdom og udvikling, osv. Men 
hvordan kan DJF tiltrække disse unge? Og hvad kan vi tilbyde dem? 
 
For at kunne kommunikere med denne målgruppe skal vi bruge deres samfundsorienterede synsvinkel 
på jordbruget. Og det er indlysende at dette ikke blot er et spørgsmål om navn, men om hele produktet. 
De unge søger meningsfyldte uddannelser, og det er op til os at etablere den mening som en sådan ny 
bacheloruddannelse kan lukke sig om. Det er der vi skal starte, med meningen og ikke med navnet.  
 
Der er brug for at tænke multidisciplinært og tværfakultært, og der er helt sikkert bureaukratiske og 
ideologiske barrierer der skal overvindes. Men vi mener at DJF har rigtig meget at byde på i forhold til 
denne studentergruppe, ikke mindst i form af aktuel, problemorienteret forskning, erfaring med 
tværfagligt arbejde og et internationalt udblik. Forandringerne i jordbruget og dets rolle er jo ikke blot 
noget der præger nutidens unge, men også de forandringsprocesser som DJF selv er i gang med. Og 
DJF har dermed, om nogen, kvaliteterne til at løfte denne opgave under inddragelse af en række af de 
andre fakulteter.  
 
Har vi modet til at prøve at løfte opgaven? Hvis vi har, så har vi også muligheden for at etablere 
grundlaget for en fremadrettet profilering af fakultetet og dets uddannelser. 
 
Hugo F Alrøe, Kursusansvarlig for Jordbrugets videnskabsteori 
Egon Noe, Formand for Arbejdsgruppen for pædagogik og didaktik i Uddannelsesudvalget 
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Innovativ model for uddannelser ved det ny jordbrugsvidenskabelige 
fakultet (DJF) 
 
 
DJF forvandles nu til et fakultet på Århus Universitet (AU) og det nye fakultet 
står overfor nogle spændende udfordringer med at udforme uddannelser der 
tiltaler tidens unge og som vil give dem kvalifikationer der sikrer deres 
fremtidige arbejde. For at møde denne udfordring er det nødvendigt at se på 
hvor de unge er i dag, hvilke spørgsmål de finder vigtige, og hvad der præger 
deres studievalg. Det er også nødvendigt at se på de rammer som DJF’s 
uddannelser placeres i på det ny AU, og hvilke muligheder det giver. Og endelig 
er det naturligvis vigtigt at se på hvad DJF kan tilbyde, hvad der findes af 
styrker og visioner for de ny uddannelser. 
 
Der er ingen tvivl om at de kommende studerende i høj grad går efter deres 
interesser, det samfundsrelevante, og det der er spændende og som vil give dem 
noget i deres liv. Det er næppe jordbrug. Ikke for ret mange i hvert fald. Ikke i 
dag. Men globalt og historisk set starter stort set al virksomhed omkring 
landbrug. Fødevarer og naturgrundlag forener mennesker på tværs af kloden og 
hænger sammen med så væsentlige udfordringer for det moderne samfund som 
globalisering, klimaforandringer, global retfærdighed, biodiversitet, og 
sammenhænge mellem miljø og sundhed.  
 
Der er behov for innovative uddannelser for at møde disse udfordringer. 
Uddannelser der, ud over at give en solid basis indenfor området, inddrager 
jordbrugets sociale sammenhænge og relationerne til de samfundsmæssige, 
økonomiske og økologiske systemer, og som arbejder både på det lokale og det 
globale plan i forhold til centrale emner som fødevareforsyning, handel, miljø, 
energi, sundhed og natur. Uddannelser der giver kandidaterne mulighed for at 
være medspillere i udviklingen af morgendagens jordbrugs- og 
fødevaresystemer - både i Danmark og internationalt. 
 
 
Der har været en del snak om navnet på det ny fakultet, men nok så væsentligt er 
spørgsmålet om hvilken profil der kan tænkes at opfylde visioner og mål for 
uddannelserne ved DJF? Det vil sige: Hvad skal kendetegne de forskellige 
uddannelser overfor studerende og arbejdsgivere? Hvilke modeller skal de 
formes efter?  
 
Der er flere væsentlige aspekter der skal belyses for at give et svar på disse 
spørgsmål, herunder: 
1. Hvilke styrker og visioner har DJF i forhold til uddannelse 
2. Placeringen i forhold til det naturvidenskabelige og andre fakulteter på AU 
3. Muligheden for at bruge en anden model end den traditionelle model for 

uddannelse 
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Ad 1: DJF’s styrker og visioner i forhold til uddannelse 
DJF’s styrker kommer naturligvis blandt andet fra specialiseringen indenfor 
emneområder i tilknytning til jordbrug, fødevarer og miljø. Der er dog også 
viden og forskning på disse områder ved AU, KVL og andre institutioner, så 
DJF kan ikke alene basere sin tiltrækningsevne på emneområdet. Desuden må 
det tages i betragtning at jordbruget på mange måder har fået mindre betydning i 
dagens samfund. 
 
DJF har også styrker og visioner der ikke vedrører emnet men tilgangen og 
måden der forskes på. I DJF’s nuværende strategi står der bl.a. at ”Den 
tværfaglige og helhedsorienterede forskning er DJF's grundlag for at varetage 
rådgivningen af myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.”  I 
DJF’s vision for uddannelser står der meget klart at: 

Målet er at skabe nye innovative uddannelser, der kan tiltrække nye 
studerende til AU baseret på DJF’s evne til at udføre helhedsorienteret og 
problemorienteret forskning.  

 
Dette at DJF’s forskning i vid udstrækning er helhedsorienteret, tværfaglig, 
systemorienteret, problemorienteret og anvendelsesorienteret kan udgøre et 
stærkt grundlag for innovative uddannelser i det ny fakultet. Men sådanne 
uddannelser kan næppe realiseres indenfor en traditionel fag- og 
disciplinorienteret model for uddannelse som den der allerede findes på AU og 
KVL. 
 
 
Ad 2: Placering i forhold til det naturvidenskabelige og andre fakulteter 
Hvis man forudsætter at DJF’s nye uddannelser skal indpasses i en traditionel 
disciplinær og fagdelt model, vil der være mange overlap mellem uddannelser 
indenfor DJF’s emneområde og det naturvidenskabelige fakultet på AU. Det 
forekommer af flere grunde problematisk at lave en model der placerer DJFs 
uddannelser tæt op af de naturvidenskabelige. 
 
’Naturvidenskabens problem’: 
Der har været megen snak i de senere år om at naturvidenskab har problemer 
med at tiltrække studerende. Hvis DJF lægger sig tæt op af den 
naturvidenskabelige model er der grund til at tro at de samme mekanismer vil 
gælde for DJF og at konkurrencen om den svindende pulje af 
’naturvidenskabelige studerende’ vil være til gensidig skade. Det kan være 
problematisk i forhold til visionen om at tiltrække nye studerende til AU. Der er 
naturligvis gode muligheder for at DJF kan supplere det naturvidenskabelige 
fakultets uddannelser, men denne mulighed behøver ikke at være det eneste 
grundlag for DJF’s uddannelsesportefølje. 
 
Da uddannelser indenfor samfundsvidenskab og humaniora har boomet i de 
senere år, er det en nærliggende hypotese at de unge finder naturvidenskab 
kedeligt, tørt og nørdet fordi naturvidenskab ikke har formået at ’brande’ 
uddannelserne som samfundsrelevante og eksistentielt interessante. DJF har 
imidlertid en mulighed for at starte på en frisk og omgå naturvidenskabens 
problem ved at tilbyde uddannelser der klart er, og fremstår som, 
problemorienterede og helhedsorienterede i forholdt til samfund, natur og 
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mennesker. Men det forudsætter at der tænkes i at udvikle en uddannelsesmodel 
som kan levere sådanne uddannelser.  
 
Basisfag og uddannelsesmodellens økonomi: 
Det har været nævnt at den økonomiske indtjening fra basisfagene på det der 
udgør bachelordelen i den traditionelle model er væsentlig for den samlede 
økonomi. Det kan derfor være problematisk at lave en model for DJF’s 
uddannelser der i høj grad bygger på basisfag der allerede udbydes på biologi og 
andre af det naturvidenskabelige fakultets uddannelser. En lidt bredere, men 
stadig traditionel, model der også trækker på basisfag fra andre samfundsfag og 
andre fakulteter vil stå overfor samme problem. En innovativ uddannelsesmodel 
der ikke kun baserer sig på traditionelle disciplinopdelte fag er en mulighed for 
at omgå dette problem.  
 
 
Ad 3: En anden model end den traditionelle model for uddannelse 
AU og KVL’s fag- og disciplinorienterede modeller for uddannelse er ikke de 
eneste modeller som DJF kan lade sig inspirere af. Aalborg Universitet og RUC 
har således udviklet problemorienterede og projektbaserede uddannelser siden 
1970’erne, og de har i dag stor succes med at afsætte deres kandidater til bl.a. 
erhvervslivet. Et særkende ved disse universiteter er den problemorienterede 
projektarbejdsform der helt fra starten udgør det væsentligste element i 
undervisningen.1

 
Med de styrker og visioner som DJF kommer med, er der et stærkt grundlag for 
at udvikle en innovativproblemorienteret, tværfaglig og helhedsorienteret, 
projektbaseret uddannelsesmodel som supplement til en mere traditionel ’Århus 
model’. En sådan model vil tilbyde gode muligheder for at bruge de eksisterende 
fakulteter i DJF’s uddannelser uden at være en direkte konkurrent til dem. Og 
den vil kunne udnytte den store styrke som ligger i at DJF som fakultet vil være 
’forskningstung’, samt lighederne mellem forskernes arbejdsform og det 
projektbaserede studie. Denne model er også en mulighed for at undgå 
’naturvidenskabens problem’ og derfor vende en ’konkurrence om de samme 
studerende’ i fusionen med AU til en situation hvor DJF komplementerer det 
eksisterende AU og tiltrækker nye studerende. 
 
Det må naturligvis afklares hvilke begrænsninger AU systemet eventuelt 
frembyder i forhold til at udvikle alternative uddannelsesmodeller. Men lige så 
væsentligt er det at undersøge hvilke kræfter på det ny AU der er i gang med at 
diskutere og udvikle nye modeller for uddannelse og undervisning, og hvordan 
man kan bruge disse initiativer og bidrage til dem. 
 
 

                                                 
1 Se fx http://nvc.aau.dk/Nyhedsbreve/Uddannelse/2006-1/853226  
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Skitse til en innovativ model for uddannelser på DJF 
Der er mange muligheder for hvordan en alternativ uddannelsesmodel kan 
udformes, men som opsummering på ovenstående kan der skitseres nogle 
konkrete elementer: 

 Den problemorienterede og helhedsorienterede projektarbejdsform udgør 
en væsentlig del af undervisningen og gør brug af de store ressourcer der 
ligger i forskningen ved DJF. 

 Som grundlag for den brede undervisningskompetence der er nødvendig 
for denne arbejdsform, skal der etableres et forpligtende samarbejde med 
andre enheder ved AU, såsom Samfundsvidenskab, Handelshøjskolen og 
Natur-videnskab, og muligvis også Humaniora, Sundhedsvidenskab, DPU 
og DMU. 

 Det er et grundlag for dette samarbejde at uddannelsesmodellen er et 
komplement til de eksisterende uddannelser på AU, der også vil kunne 
virke positivt tilbage på de andre uddannelser. 

 Ved at knytte forbindelser til de andre enheder ved det ny AU har den 
tværfaglige, projektbaserede uddannelse også potentiale til at bidrage til 
forskningen ved DJF; innovation sker typisk på grænseflader. 

 Uddannelsen kendetegnes, og markedsføres, ved at tage udgangspunkt i 
samfundsrelevante problemstillinger der knytter sig til jordbrug, fødevarer, 
miljø og natur - såsom globalisering, klimaforandringer, global 
retfærdighed, biodiversitet, og sammenhænge mellem miljø og sundhed - 
og i de studerendes ønsker om og muligheder for at skabe sammenhæng i 
forhold til disse mere eller mindre uoverskuelige, men centrale processer. 

 Uddannelsen skal tiltrække nye grupper af unge mennesker som efter endt 
uddannelse vil være attraktive i mange forskellige stillinger, og som kan 
være medspillere i udviklingen af fremtidens jordbrugs- og 
fødevaresystemer - både i Danmark og internationalt. 
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KURSUSBESKRIVELSE 
 
 
Titel / Course title 
DK Jordbrugets videnskabsteori  
UK Philosophy of agricultural science 

Niveau / Level of course 
DK Bachelor (obligatorisk) 
UK Bachelor course (obligatory) 

ECTS (Omfang) / ECTS-credits 
DK 5 ECTS 
UK 5 ECTS 

Formål / Objectives of the course 
DK Kurset i videnskabsteori skal ruste dig til et stadigt mere krævende arbejdsmarked, hvor 

både forskning, udvikling og forvaltning kræver tværfaglige kompetencer og evner til 
refleksion og teoretisk analyse. På kurset har du mulighed for at reflektere over hvad 
videnskab er og for at anskue jordbrugsvidenskab i en større sammenhæng ud fra 
forskellige synsvinkler. Du vil få redskaber og begreber til at diskutere centrale filosofiske 
og etiske spørgsmål indenfor fagområdet jordbrug, fødevarer og miljø, og vi undersøger 
forskellige videnskabelige tilgange så du kan vurdere og anvende videnskabelige resultater 
ud fra deres kontekst. 

UK The course on philosophy of science will prepare you for at still more demanding 
labour market where research, development and management all require cross 
disciplinary competences and skills in reflection and theoretical analysis. The 
course will give you opportunity to reflect on what science is and to look at 
agricultural science in a larger context from different perspectives. You will gain 
tools and concepts to discuss key philosophical and ethical questions in the field of 
agriculture, food and environment, and we examine different scientific approaches 
so that you can assess and apply scientific results based on their context.   

Læringsmål / Learning outcomes 
DK Ved afslutningen af kurset kan du: 

o redegøre for hvad jordbrugsvidenskab er i et bredt historisk og 
samfundsmæssigt perspektiv og i forhold til andre videnskaber  

o reflektere over hvad god videnskab er med hensyn til videnskabelig metode, 
objektivitet, relevans, værdier, kommunikation, etik og videnskabens 
grænser  

o reflektere over hvilken rolle faglig specialisering, tværfaglighed og 
inddragelse af interessenter spiller for videngrundlaget på fagområdet 
jordbrug, fødevarer og miljø  

o analysere og diskutere videnskabsteoretiske og etiske aspekter af nogle 
væsentlige omdebatterede emner indenfor jordbrug, fødevarer og miljø i 
forhold til forskellige faglige og samfundsmæssige perspektiver 
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UK At the end of the course, you can: 
o explain what agricultural science is in a broad historical and societal 

perspective and in relation to other sciences 
o reflect on what good science is with respect to scientific method, objectivity, 

relevance, values, communication, ethics and the borders of science 
o reflect on what role disciplinary specialization and cross-disciplinary and 

participatory approaches play for the knowledge basis in the field of 
agriculture, food and environment  

o analyze and discuss the philosophy of science and ethical aspects of some 
highly debated subjects in the area of agriculture, food and environment in 
relation to different scientific and societal perspectives 

Indhold / Course contents 
DK Kurset indledes med en gensidig afstemning af forventninger, hvor kursets 

læringsmål forklares, og vi alle fortæller om vores syn på videnskab og 
jordbrugsvidenskab. Derefter arbejder vi med jordbrugsvidenskabens historie og 
samfundsmæssige rolle og med videnskabsteoriens fagområder, deres historie og 
funktion. 
 
Over de næste seks uger arbejder vi med 4-6 temaer der illustrerer generelle 
videnskabsteoretiske problemstillinger i relation til fagområdet jordbrug, fødevarer 
og miljø.  
Foreløbig liste over temaer: 

o Tema 1, Videnskabelighed og redelighed, handler om videnskabelige metoder og 
god videnskabelig praksis. 

o Tema 2, Videnskab og sandhed, handler om videnskabelig viden og dens 
kontekst og om videnskabens grænser.  

o Tema 3, Videnskab og værdier, handler om den vedholdende ide om objektiv 
og værdifri videnskab og om de stadig pågående oprør mod den ide.  

o Tema 4, Videnskabelige vinkler, handler om de forskellige apparater, 
praksisser og teorier som forskellige fagdiscipliner iagttager verden med, og 
hvad de betyder for den viden der opnås.  

o Tema 5, Videnskab og verden, handler om hvordan videnskaben forholder sig 
til verdens systemer og niveauer og til kausale, semiotiske og selv-refleksive 
dynamikker.   

o Tema 6, Videnskab og samfund, handler om videnskabens rolle i samfundet og 
dens ansvar i forbindelse med værdimæssige og etiske problemstillinger.  

UK The course begins with a mutual attuning of expectations, where the learning 
objectives of the course are explained, and we discuss our views of science and 
agricultural science. Next, we work with the history of agricultural science and its 
societal role and with the disciplines within philosophy of science, their history and 
function. 
 
Through the next six weeks we work with 4-6 themes that illustrate general 
problems in the philosophy of science within the field of agriculture, food and 
environment.  
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Preliminary list of themes: 

o Theme 1, Science and scientific honesty, is about scientific methods and good 
scientific practice. 

o Theme 2, Science and truth, is about scientific knowledge and its context and 
about the borders of science.  

o Theme 3, Science and values, is about the persistent idea of objective and value 
free science and the ongoing rebellions against that idea.  

o Theme 4, Scientific viewpoints, is about the different apparatuses, practices 
and theories that different disciplines use to observe the world, and what 
they mean for the knowledge obtained.  

o Theme 5, Science and world, is about how science relates to the systems and 
levels of the world and to causal, semiotic and self-reflexive dynamics. 

o Theme 6, Science and society, is about the role of science in society and its 
responsibility in connection with issues of values and ethics. 

Faglige forudsætninger / Prerequisites 
DK Det er nyttigt hvis du har studeret mindst tre semestre på bachelor i jordbrug, 

fødevarer og miljø eller en anden bachelor. 
UK It is useful if you have studied at least three semesters on the Bachelor in 

agriculture, food and environment or another bachelor.  

Undervisningsform / Type of course/teaching methods 
DK Case-baseret undervisning med forelæsninger, kollokvier og arbejde i grupper med 

de centrale begreber ud fra konkrete cases. I fremlægger jeres gruppearbejde med 
en anden gruppe i rollen som diskutanter. Det er gennem jeres egne analyser og 
efterfølgende diskussioner af konkrete problemstillinger at I for alvor tilegner jer de 
videnskabsteoretiske færdigheder. Endvidere gennemfører I et selvstændigt, 
problemorienteret projekt i grupper på 3-4 studerende, og udarbejder en 
projektrapport som vil indgå i den afsluttende prøve. Hver studerende giver i løbet 
af kurset et mundtligt oplæg med udgangspunkt i arbejdet med projektet. 

UK Case-based teaching with lectures, discussion classes and group work on the key 
concepts based on tangible cases. You present your group work with another group 
as discussants. It is through your own analyses and subsequent discussions of 
specific problems that you really acquire the philosophical skills. Furthermore, you 
carry out an independent, problem-based project in groups of 3-4 students, and 
prepare a project report that will be a part of the final assessment. During the 
course, each student gives an oral presentation based on the project work.  

Underviser / Name of lecturer 
DK Hugo Alrøe (http://hugo.alroe.dk, hugo.alroe@agrsci.dk) er kursusansvarlig. 

Undervisere fra DJF og AU. 
UK Hugo Alrøe (http://hugo.alroe.dk, hugo.alroe@agrsci.dk) is responsible for the 

course. Teachers from DJF and AU 
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Litteratur / Literature 
DK Hanne Andersen et al. (2006) Videnskabsteori for de biologiske fag. Biofolia.  

Kompendium med baggrundstekster og beskrivelser af temaer og cases.  
UK Hanne Andersen et al. (2006) Videnskabsteori for de biologiske fag. Biofolia. 

Collection of background texts and descriptions of themes and cases. 

Prøveform / Assessment methods 
DK Prøven er kombineret skriftlig og mundtlig. Den skriftlige del består af en 

projektrapport der afleveres i forbindelse med undervisningen. Med udgangspunkt 
i rapporten afholdes der en individuel mundtlig prøve af 15 minutters varighed. 
Prøven indledes med at den studerende giver en ca. 5 minutters redegørelse for en 
selvvalgt problemstilling fra projektrapporten, og fortsætter som en dialog mellem 
den studerende og eksaminator og censor.  
Karakterer efter 7-trins skalaen. Ekstern censur. 

UK The assessment is combined written and oral. The written part consists of a project 
report that is handed in during the course. An individual oral exam of 15 minutes 
duration is held on the basis of the report. The exam begins with an appr. 5 minutes 
presentation by the student on a problematic chosen by the student from the project 
report, and continues as a dialogue between student and the examiners. 
Grades according to the Danish 7-point grade scale. External examiner. 

Undervisningssprog / Language of instruction 
DK Dansk. Undervisningsmateriale kan være på engelsk. 
UK Danish. Teaching material may be in English. 

Deltagerbegrænsning / Capacity limits 
DK Ingen 
UK None 

Semester/kvarter / Semester/quarter 
DK 4. semester / 7. kvarter – foråret 2010 
UK 4th semester / 7th  quarter – spring 2010 

Timer per uge / Hours per week 
DK 6 timer (7 uger) 
UK 6 hours (7 weeks) 
 
Dato:  
25. februar 2010 
 
Udfyldt af: 
Hugo F. Alrøe 
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Kommenteret plan for 1. kursusgang i Jordbrugets videnskabsteori  
Hovedunderviser: Hugo Alrøe 
 
 
Time 1 – Forventninger til kurset I 
 

1. Velkomst  
[3 x første gang: kurset, underviser, de studerendes første møde med denne type 
kursus = spændt men glad forventning] 
 

2. Oversigt over denne kursusgang.  
 

3. Hvem er vi?  
a. Præsentation af undervisere.  

[Ret grundig. Hvorfor interesse for videnskabsteori?] 
b. Hvem er I og hvad har I med jer?  

[Vigtig for på hvilken måde der skal knyttes an til det jordbrugsfaglige] 
c. Hvad vil I bruge uddannelsen til?  

[Spiller sammen med kursets formål der bl.a. er at reflektere over ens eget fag og 
uddannelse] 
 

4. Papir – Kaskadeøvelse over spørgsmålet:  
”Hvad forventer I at I kan bruge kurset i videnskabsteori til?” 

a. 2 min. – individuel brainstorm. 
b. 5 min. – snak to og to om spørgsmålet. 
c. 15 min. – snak i to grupper. Prioriter forventningerne i: 

i. Forventninger som mange synes er vigtige (skriv disse op) 
ii. Forventninger som få synes er vigtige (skriv disse op) 

iii. Mindre vigtige forventninger  
d. Fælles præsentation og diskussion – én forventning fra hver gruppe af gangen + snak og 

eventuelle kommentarer fra den anden gruppe. Forventninger skrives op på tavlen  
[Listen over forventninger fotograferes og bruges igen i den afsluttende mundtlige evaluering af 
kurset. Kaskadeøvelsens formål er at bringe de studerende til at tænke over hvad de kan få ud af 
kurset med henblik på at fremme en konstruktiv og engageret tilgang. Ved at starte med en 
sådan øvelse opbygges en forventning om at dette kursus fokuserer på dialog, diskussion og 
refleksion. Desuden er der også en pointe i at deres egen forventninger anerkendes som vigtige i 
lighed med den efterfølgende forelæsning om hvad underviseren forventer at videnskabsteori 
kan bruges til, dette lægger igen op til den kritiske refleksion. Ligheder og forskelle mellem de 
to sæt forventninger vil endvidere kunne bruges i tilrettelæggelsen af undervisningen i kurset.] 
[Hvis diskussionen ebber ud startes der på den efterfølgende præsentation.] 
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Time 2 – Forventninger til kurset II 
 

5. ”Jordbrugets videnskabsteori, hvad kan det bruges til?” 
[Introduktion til hvorfor videnskabsteori og etik er nødvendigt og interessant i forhold til 
fagfeltet Jordbrug, fødevarer og miljø. Igen med henblik på først at etablere og understøtte 
motivationen for at lære ved at koble læringsmålene med de studerendes forventninger.]  

a. Diaspræsentation med eksempler 
b. Spørgsmål og diskussion 

 
 
Time 3 – Introduktion til kurset: rammer og redskaber 
 

6. Rammer for kurset i Jordbrugets videnskabsteori 
[Spørgsmål og snak efter hvert punkt] 

a. Dias – Kursets formål og læringsmål.  
[Hvad er I i gang med her. Hvad skal I lære. Lidt mere om formålet end der står i 
kursusbeskrivelsen] 

b. Dias + AULA – Opbygning, forløb og indhold.  
[Undervisningsformer, gæsteforelæsere, oversigt over kursusgange (foreløbig, lægge 
på AULA og justere der), videnskabsteoretiske temaer x faglige cases] 
[Der er evaluering af kurset den sidste kursusgang, men jeg vil bede jer om løbende 
evaluering, både fordi jeg er ny og fordi det er nødvendigt hvis det skal nå at gøre 
gavn for jer selv.]  

c. Dias – Projektopgave og eksamen.  
[Gruppedannelse og emner for projektopgave (næste uge), forholdet mellem opgave 
og eksamen, deadlines og eksamensdato] 

d. Rammer for undervisningstimer  
[skema (eventuelle problemer for de studerende), grupperum, mv.] 

e. Redskaber til kommunikation i kurset (ud over undervisningstimerne).  
[Brug af AULA (litteratur, wiki, diskussionsforum, m.v.), underviserkontakt, brug af 
præsentationer (på AULA efter kursusgangen)] 

 
7. Skriv de (én / to / tre) vigtigste ting i har lært her i dag ned (2 min) 

[individuel forstærkning af den væsentligste læring] 
   

8. Forberedelse til næste kursusgang (og næste igen) (emne, litteratur der skal læses, …) – AULA 
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Jordbrugets videnskabsteori 2010 
Kommenteret kursusevaluering  
Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og 
en mundtlig evaluering med de studerende den 12. marts 2010 

Undervisningens organisering - Læringsmålene blev kommunikeret klart 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 3 27,3%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 2 18,2%
Helt enig 1 9,1%

 
I alt 11 100,0%

 
Oplæg 
Læringsmålene blev åbenbart ikkke kommunikeret klart nok. 
Det er et meget anderledes fag end de fag I har haft tidligere. 
Der skal gøres en større indsats for at forklare hvad det går ud på. 
Har I forslag til hvordan det kan gøres? 
 
Mundtlig feedback 
Tag læringsmålene op løbende og vis dem i forbindelse med hvad vi laver. 
Hvordan snakker man om videnskabsteori? Det har vi haft svært ved.  
Giv nogle eksempler på hvordan man analyserer en tekst videnskabsteoretisk, som forberedelse til 
arbejdet med projektopgaven.  
Gør det mere klart i vejledningen til projektopgaven at vores case er forskning i … og videnskaben om 
… og ikke bare den problematiske faglige case.  
 
Refleksion 
Det er ikke nok at vise læringsmålene, de skal gentages og der skal løbende refereres til dem. 
Jeg vil på et tidligt tidspunkt i kurset indarbejde en øvelse med at analysere en tekst 
videnskabsteoretisk. I vejledningen til projektopgaven skal det gøres klart at der skal arbejdes 
refleksivt på et meta‐niveau i forhold til det de studerende ellers gør i uddannelsen. 
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Undervisningens organisering - Kravene til eksamen blev kommunikeret klart  

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 1 9,1%
Overvejende uenig 2 18,2%
Hverken enig eller uenig 4 36,4%
Overvejende enig 3 27,3%
Helt enig 1 9,1%

 
I alt 11 100,0%
 
Oplæg 
Hvad synes I var uklart? 
Har det noget at gøre med at denne form for eksamen er anderledes end det I tidligere har prøvet? 
 
Mundtlig feedback 
Pointere at eksamen tager udgangspunkt i projektopgaven og hvad det indebærer. 
 
Refleksion 
Vi havde snakket en hel del om eksamen både i starten (se den vedhæftede plan for 1. kursusgang) og 
til slut i kurset, men det var åbenbart ikke nok til at alle de studerende følte sig trygge ved eksamen.  
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Undervisningens organisering - Undervisningsformer og –aktiviteter har støttet mit 
arbejde med stoffet i relation til læringsmål 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 2 18,2%
Hverken enig eller uenig 3 27,3%
Overvejende enig 6 54,5%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%
 
Oplæg 
Har I nogle konkrete bud på hvordan det kan gøres bedre? 
 
Refleksion 
Ingen yderligere feedback her, men der kom mange gode bud i den efterfølgende diskussion af de 
uddybende kommentarer. 
 

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 4 36,4%
Overvejende enig 7 63,6%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%
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Undervisningens organisering - Der har været en god variation i 
undervisningsformer 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 3 27,3%
Hverken enig eller uenig 4 36,4%
Overvejende enig 2 18,2%
Helt enig 2 18,2%

 
I alt 11 100,0%

 
Oplæg 
Der er stor spredning!?  
Tænker I gruppearbejdet og gæsteforelæsningerne med som en undervisningsform?  
Har I bud på hvad der har manglet? 
 
Refleksion 
Ingen yderligere feedback på dette. 
 

Undervisningens organisering - Uddybende kommentarer: 

Det er stadigt ikke sikkert for mig, hvad det er jeg skal kunne til eksamen. 

Læringsmålene blev aldrig nævnt. Og hvordan eksamen skal foregå står stadig lidt uklart her hvor vi 
kun har én undervisningsgang tilbage. Jeg synes ikke det hjalp at snakke med sidemanden ang. hvad 
man har læst til den følgende dag. Og jeg synes aldrig rigtig at vi kom igennem det læste stof i timerne. 
Der har overordnet set ikke været den store variation i undervisningen. Til tider har vi været heldige at 
have besøg af forskere udefra hvilket har været super spændende og endelig noget man skal gøre 
fremover. Det gav en vinkel på det som er mere forståelig for os. 

Der har været cases i undervisningen (hvor der blev brugt en time eller sådan på casen) hvis relevans 
var svær at se ift. det videnskabsteoretiske. 
 
Oplæg 
Igen, usikkerhed om eksamen. 
Gennemgang af det læste stof: Hvad fungerede godt eller skidt for jer (fx snak med sidemanden)? 
Har I ideer til hvordan det kan gøres bedre? 
Gæsteforskere er en god undervisningsmetode.  
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Mundtlig feedback 
Gæsteforelæsningerne med forskere der præsenterede deres ’forskningscase’ var rigtig gode, især de 
der knyttede an til de videnskabsteoretiske spørgsmål. Nogle sagde at de tekster der blev udsendt til 
gæsteforelæsningerne ikke føltes relevante. 
 
Nogle syntes ikke at de fik så meget ud af ’snak sammen to og to om hvad der er særlig interessant 
eller særligt problematisk i det i har læst’, eller at det blev brugt for meget (5‐10 minutters summen, 
fulgt af en fælles diskussion, blev anvendt i de fleste sessioner som indledning til forelæsningen). 
Andre mente at det var bedre hvis man først snakkede og diskuterede efter forelæsningen, så man 
vidste hvad man snakkede om, idet de så forelæsningen som en opsummering og ofte en ’øjenåbner’. 
Nogle mente at det var bedre at summe over nogle konkrete begreber og spørgsmål, fx omkring 
dyderne, og gerne i forbindelse med at bruge det på en konkret tekst. 
 
En del ønskede at det blev skelnet mere klart mellem hvad bogen siger og hvad forelæseren mener.  
 
Der var et bredt ønske om at få en slags oversigt over hvad de enkelte kapitler og gæsteforelæsninger 
indeholder, hvor der blev sat ord på ’hvad det er vi skal lære’, og det blev sat mere i ramme. 
Oversigten kunne formuleres som ’vejledende stikord men ikke en udtømmende liste’, og ville være 
meget nyttig til eksamen.  
 
Endelig var der ønske om at undgå ’1/2 times gruppearbejde til sidst’ da det var for kort tid til rigtig at 
komme i gang. Så var det bedre at fortsætte med forelæsning og diskussioner og tage mere tid til 
gruppearbejde næste gang. 
 
Refleksion 
Teksterne til gæsteforelæsningerne bør integreres bedre i undervisningen. De studerende har brug 
for hjælp til hvordan de skal bruge teksterne i deres læring. Man kunne eventuelt analysere teksterne 
på klassen inden gæsteforelæsningen (dette var ikke muligt i 2010 pga. at tilrettelæggelsen først var 
på plads kort inden forelæsningen). 
 
Brugen af ’snak sammen to og to om dette’ bør måske varieres mere. De studerende kunne fx nogle 
gange få mere konkrete spørgsmål til teksten at snakke ud fra. Der er en pædagogisk pointe i at de 
studerende selv diskuterer inden forelæsningen, idet de forventer at forelæseren ’giver det rigtige 
svar’. De studerendes feedback indikerer at de ikke (alle, altid) har været forberedt tilstrækkeligt til at 
tage en indbyrdes diskussion af teksten. Under sessionerne var det mit indtryk at denne del af 
undervisningen fungerede rigtig godt, og jeg kunne ofte vise tilbage til indlæg i diskussionen under 
forelæsningen.   
 
Generelt er der et ønske fra de studerende om ’klare svar’. Det kan til en vis grad imødekommes. Man 
kan godt lave en slags oversigt over ’hvad der skal læres’ – det fremgår allerede til en vis grad af 
forelæsningspræsentationerne. På den anden side er det vigtigt at de studerende bliver klar over at 
videnskabsteori ikke er et fag med klare svar, og at det vigtigste udbytte af undervisningen (som det 
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også fremgår af læringsmålene) er at de studerende lærer selv at reflektere over deres fag og den 
videnskab det bygger på. 
 
Den ’1/2 time til gruppearbejde til sidst’ skyldtes at tidsplanen flere gange skred, efter planen var der 
altid mindst en time. Det må overvejes hvordan tidsplanen holdes bedre næste år. 
 

Litteratur - Litteraturen har været relevant 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 1 9,1%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 5 45,5%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%

 

Litteratur - Litteraturen har haft et passende omfang 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 1 9,1%
Overvejende enig 9 81,8%
Helt enig 1 9,1%

 
I alt 11 100,0%
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Litteratur - Litteraturen har haft en passende sværhedsgrad 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 3 27,3%
Overvejende enig 6 54,5%
Helt enig 2 18,2%

 
I alt 11 100,0%

Litteratur - Uddybende kommentarer: 

LItteraturen fra de forskellige gæsteforlæsere har ikke været videnskabsteoretisk relevant. Enkelte 
tekster har været meget svære at læse, men ellers har det generelt været okay. 

Nogle gange var det svært selv at tænke sig til den videnskabelige synsvinkel ved at læse artiklerne. -
altså hvad det nu lige var vi skulle få ud af den, bortset fra noget praktisk fagligt som var beskrevet i 
nogle af artiklerne. 

Da jeg som tidligere skrevet ikke synes vi har gennemgået den læste litteratur kan jeg ikke sige at den 
har været relevant i forhold til forelæsningerne. Litteratur omfanget til gengæld har været passende 
men til tider som litteraturen lidt sent på nettet i forhold til hvornår vi skulle læse det til. 

Det har ikke været optimalt at få besked om hvad der skulle læses en til to dage før forelæsningen. 
Enklelte artikler var for svære (meget videnskabelige). Mængden har generelt været passende. 
 
Oplæg  
Bedre brug af teksterne til gæsteforelæsningerne. 
Genoverveje de sværeste tekster. 
Næste gang er planen på plads ved kursusstart …  
 
Refleksion 
En del af dette havde vi allerede haft oppe tidligere. Der var ikke yderligere feedback til dette. 
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Arbejdsbelastning - Arbejdsbelastningen på kurset var passende 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 3 27,3%
Overvejende enig 6 54,5%
Helt enig 2 18,2%

 
I alt 11 100,0%

Arbejdsbelastning - Arbejdsbelastningen var hensigtsmæssigt fordelt over forløbet 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 2 18,2%
Overvejende enig 7 63,6%
Helt enig 2 18,2%

 
I alt 11 100,0%

Arbejdsbelastning - Uddybende kommentarer: 

Læsningsmæssigt har arbejdsbelastningen været passende og meget rimeligt fordelt over forløbet,men i 
forbindelse med opgave skrivningen kunne jeg godt ønske at vi havde haft flere timer til det i 
undervisningstiden, da det ofte kun endte med en halv time her og der. 
 
Oplæg 
6 timers konfrontation incl. vejledning og peer feedback + 6 timers ’hjemmearbejde’ forventes. 
 
Mundtlig feedback 
En af de studerende mente at der til et 5 ECTS kursus forventes i alt 15 timers arbejde.  
 
Refleksion 
De studerende ville gerne have haft den tid til gruppearbejde som var angivet i tidsplanen.  
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Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet 
udviklet mine evner til at arbejde som del af en gruppe 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 3 27,3%
Hverken enig eller uenig 4 36,4%
Overvejende enig 4 36,4%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%
 
Oplæg 
Hvordan kunne gruppearbejdet understøttes bedre? 
 
Mundtlig feedback 
Gruppearbejdet fungerede rigtig godt, det gjorde det imidlertid også i forvejen, men det var ikke det 
der blev spurgt om. 
En sagde at det med at ’udvikle mine evner’ et et tricky spørgsmål – det er en stor ting, og det sker 
kun gradvist, ikke lige i et enkelt kursus.  
Vejledningen i gruppearbejde var fin, men bør ligge i tidligere kurser og ikke først i dette kursus. 
Vejledningen i gruppearbejde her i kurset skal rettes mere imod den konkrete opgave vi har. 
 
Refleksion 
Man bør måske genoverveje formuleringen af dette og lignende spørgsmål. 
Jeg vil i bachelorudvalget tjekke op på om undervisningen i gruppearbejde er tilrettelagt på den 
rigtige måde i uddannelsen, og tilpasse undervisningen i gruppearbejde her derefter. 
 



Kommenteret kursusevaluering – Hugo F. Alrøe  
19. Mar. 2010 

 

Side 10 af 21 

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 3 27,3%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 3 27,3%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%

 

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 2 18,2%
Hverken enig eller uenig 7 63,6%
Overvejende enig 2 18,2%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%
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Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet 
udviklet mine evner til at planlægge mit eget arbejde 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 1 9,1%
Overvejende uenig 3 27,3%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 2 18,2%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%

Generelle færdigheder og kompetencer - Uddybende kommentarer: 

Jeg er stadig ikke sikker på, om jeg har lært at kummunikere skriftligt i det videnskabsteoretiske feldt. 
Det er svært at finde ud af hvordan man analyserer videnskabsteoretisk på en case. 

Min evne til gruppearbejde er ikke blevet styrket på nogen særlig måde ud over at man selfølgelig lære 
noget hver gang man arbejder i grupper. Vi har kun fremlagt mundtligt én gang så vil ikke sige min 
mundtlige præsentation er blevet bedre. Vi har arbejdet en del med det skriftlige og den burde nok 
være forbedret men det synes jeg desværre ikke selv da jeg stadig er meget i tvivl om hvad der var 
forventet med vores opgave. Kunne have været rigtig rart hvis man havde fået udleveret et eksempel så 
man vidste i hvilken retning vi skulle. 

det har før forløbet begyndte, været god til at planlægge mit eget arbejde, så det kunne jeg på forhånd 
 
Oplæg 
Usikkerhed om opgaven: Kræve skriftlig synopsis for feedback tidligt i forløbet. Forberede cases bedre 
og fastlægge casematerialet. 
 
Mundtlig feedback 
Ville gerne have haft eksempler på videnskabsteoretisk analyse af tekster. 
Ud fra det vi ved nu, kan vi se at vi ikke har valgt vores tekster til opgaven på det rigtige grundlag. 
 
Refleksion 
For at undgå den usikkerhed om opgaven der har været vil jeg fremover kræve en skriftlig synopsis 
tidligt i forløbet og give feedback på denne (i stedet for som i år, hvor det blot har været et tilbud), for 
derved at undgå at der er grupper der arbejder for længe på fejl kurs. Jeg vil også forberede cases 
bedre og specielt vil jeg fastlægge mindst 2 tekster som der skal arbejdes med i casen, og overveje 
typen af tekster nøje (i år har de studerende haft stor frihed til selv at vælge case og materiale). 
Endelig vil jeg, som tidligere nævnt, indarbejde en øvelse i videnskabsteoretisk analyse af tekster.  
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Motivation - Deltagelse i undervisningsforløbet har givet mig lyst til at lære mere 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 1 9,1%
Overvejende uenig 6 54,5%
Hverken enig eller uenig 1 9,1%
Overvejende enig 3 27,3%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%

 

Motivation - Deltagelse i undervisningsforløbet har øget min interesse for området 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 1 9,1%
Overvejende uenig 5 45,5%
Hverken enig eller uenig 2 18,2%
Overvejende enig 3 27,3%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%
 
Oplæg 
Dette synes jeg er et problem, selv om det er fair nok at I har ikke har så stor interesse for faget.  
Hvad kunne give jer en større interesse for emnet? Hvad kan gøres anderledes? 
 
Mundtlig feedback 
Det fænger mere når I tager udgangspunkt i konkrete eksempler og i jeres egen forskning. 
Usikkerhed og forvirring om hvad faget går ud på spiller helt sikkert ind her. Især første del var 
frustrerende. Hvorfor skal der være en frustrationsfase når man lærer noget svært? 
Vi er en gruppe studerende der er meget praktisk anlagt. Det kan være de studerende næste år er 
anderledes. 
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Refleksion 
Kurset er netop baseret på at tage udgangspunkt i konkrete cases og i gæsteforskernes egen 
forskning. Jeg vil fremover gøre mere ud af at fortælle min egen indgang til videnskabsteorien og 
hvorfor jeg synes det er interessant. Endvidere vil jeg gå igennem undervisningsgangene og overveje 
hvor der kunne tages et mere konkret udgangspunkt for undervisningen. 
Den manglende interesse hænger måske igen sammen med at faget er så anderledes end resten af 
uddannelsen, og det er uddannelsen de studerende har valgt. 
 

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

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 3 27,3%
Hverken enig eller uenig 7 63,6%
Overvejende enig 1 9,1%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%

 

Læringsaktiviteter - Jeg har læst litteratur i henhold til undervisningsplanen 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 1 9,1%
Overvejende enig 6 54,5%
Helt enig 4 36,4%

 
I alt 11 100,0%
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Læringsaktiviteter - Jeg har leveret en engageret arbejdsindsats  

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 1 9,1%
Hverken enig eller uenig 4 36,4%
Overvejende enig 4 36,4%
Helt enig 2 18,2%

 
I alt 11 100,0%

 

Læringsaktiviteter - Mine medstuderende har leveret en engageret indsats  

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 1 9,1%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 5 45,5%
Helt enig 0 0,0%

 
I alt 11 100,0%
 
Oplæg 
Der er åbenbart en af jer der ikke synes I andre har været engagerede ☺ 
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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 1 9,1%
Overvejende enig 5 45,5%
Helt enig 5 45,5%

 
I alt 11 100,0%

Læringsaktiviteter - Uddybende kommentarer: 

At jeg ikke har deltaget altid var ikke pga kedelig undervisning. Jeg syntes at det var rigtig initeressant. 

I forbindelse med gæsteforelæsningerne har det virket unødig det vi skulle læse.. 

Da det til tider har været svært at følge med i undervisningen fordi vi måske blev forvirret på et højere 
plan har det været svært at være 100 % engageret hele tiden, men synes at vi har prøvet at følge med. 

jeg synes at det har været de samme der har givet indput til timerne, og det er en skam da vi er så lille 
en klasse. 
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Generel vurdering af udbytte - Deltagelse i undervisningsforløbet har alt i alt været 
meget udbytterigt 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 3 27,3%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 2 18,2%
Helt enig 1 9,1%

 
I alt 11 100,0%
 
Oplæg 
Der er nogle der ikke mener de har haft udbytte af kurset.  
På trods af generelt engageret arbejdsindsats. 
Hvad kan der gøres? 
 
Fra kommentarerne:  
Være (endnu) mere konkret. 
Give eksempler på hvordan tekster analyseres videnskabsteoretisk.  
 
Mundtlig feedback 
Dette er nok mere et udtryk for hvordan spørgsmålet er formuleret. Nogle mener det har været 
udbytterigt men ikke meget udbytterigt, og svarer derfor ’uenig’. 
 
Refleksion 
Dette centrale spørgsmål i kursusevalueringen bør nok omformuleres så de studerende kan svare 
mere eller mindre udbytterigt.
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Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser. Hugo Alrøe - 
hovedunderviser - Det skriftlige materiale var passende 
 
  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 1 9,1%
Overvejende enig 9 81,8%
Helt enig 1 9,1%

 
I alt 11 100,0%

 

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

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 1 9,1%
Overvejende enig 6 54,5%
Helt enig 4 36,4%

 
I alt 11 100,0%
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Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser. Hugo Alrøe - 
hovedunderviser - Formidlingen var klar og tydelig 

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 0 0,0%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 5 45,5%
Helt enig 1 9,1%

 
I alt 11 100,0%

 

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

  Respondenter Procent

 
Helt uenig 0 0,0%
Overvejende uenig 1 9,1%
Hverken enig eller uenig 5 45,5%
Overvejende enig 4 36,4%
Helt enig 1 9,1%

 
I alt 11 100,0%



Kommenteret kursusevaluering – Hugo F. Alrøe  
19. Mar. 2010 

 

Side 19 af 21 

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

Rigtig god til at indlægge pauser. 

Det var til tider svært at følge det der blev sagt, da der blev anvendt mange (for mig) fremmedord. 

Generelt har jeg savnet at vide lidt mere om hvad det var vi skulle få ud af dette fag... Kunne måske 
være fint at få nogle små eksempler på tekster hvor man kunne se et eksemple på det vi lærte - så vi 
også vidst lidt om hvad vi skulle bruge/gøre i opgaven. (dette hører måske ikke lige rigtigt under Hugo, 
mere generelt) 

Som skrevet tidligere kunne jeg godt have brugt noget mere tid i timerne på projekt så man kunne få 
mere personlig vejledning. Dette skyldes måske også at alle grupperne ikke altid fik lige meget vejleder 
tid. Jeg synes antal slides var passende og ofte med fine figurer som altid hjælper på forståelsen. Nogle 
emner var svære at tolke, men til tider kom forståelsen måske forelæsningen efter. Hugo var rigtig 
dygtig til at give os vores pauser, hvilket mange ellers glemmer. jeg er nok begyndt at tænke mere over 
hvilken holdning de folk bag den tekst jeg læser mon har haft, men jeg synes desværre ikke jeg har lært 
at bruge videnskabsteoretiske begreber når jeg skriver. 

jeg synes hugo har vidst god tålmodighed og gerne ville prøve at forklare tingene flere gange.. dog 
havde jeg forventet mere precist feed back på oplæg, fx i stedet for kunne det havde været bedre at 
gøre/sige sådan 
 
Oplæg 
Skemalægge vejledertid. 
 
Refleksion 
De der har spurgt har fået vejledning, men der er åbenbart nogle der har holdt sig tilbage. Fremover 
vil jeg skemalægge vejledningstiden, så jeg sikrer mig at jeg får talt med alle. 
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Åbne spørgsmål - Hvad har været udbytterigt? 

At man selv skulle udform et videnskabsteoretisk projekt, da man får brugt de videnskabsteoretiske 
aspekter på noget konkret. Og man får et indblik i, hvordan man kan bruge videnskabsteori. 

At diskutere ting i klassen. At holde oplæg for hinanden. 

At reflektere mere over objektivitet,værdier og interesser. Det gælder i forskningnen, men også helt 
generelt. Godt med diskussion på klassen. 

Jeg har lært at tænke over forfatteren holdning. 

At finde ud af hvad videnskabsteori egentligt er 

nogle eks i bogen var meget overdrevet med det gjorde dem nemmere at huske men sværer at relaterer 
til noget mere virkeligt. 
 
Oplæg 
Dejligt at se disse kommentarer! 
 

Åbne spørgsmål - Hvad har været mindre udbytterigt? 

At snakke om kapitlerne, som vi havde læst, før vi igen skulle snakke om dem i klassen. 

Den tid der er blevet afsat til gruppearbejde i undervisningstiden. 

Jeg tror ikke jeg har fået det ud af projekt skrivningen som har været formålet da vi startede. Det er 
rigtig svært at finde ud af hvordan sådan en opgave skal skrives. 

enkelte tekster som var meget svært at forstå.... 

jeg ved ikke hvorfor, jeg har læst det der er blevet opgivet og været til timerne men føler ikke at jeg kan 
snakke videnskabsteoretisk. 
 
Oplæg 
Nogle af tingene har vi haft oppe tidligere. 
Det er svært at arbejde videnskabsteoretisk. Man skal løfte sig fra at se på jordbrug mm. som I er vant 
til og til at se på hvordan man iagttager det, forsker i det, og får videnskabelig viden om det. 
 
Refleksion 
Ingen yderligere feedback her, da vi havde diskuteret punkterne tidligere. 
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Åbne spørgsmål - Hvad kunne du foreslå blev lavet om i forhold til næste gang kurset afholdes? 

AT gæsteforlæsere lidt tidligere melder ud, hvad vi skal læse. 

Bogen behøver ikke læses før man går igang med videnskabsteori-timerne. -bedre at læse den samtidig 
med 

Det kunne være dejligt ikke af hav undervisning to dage efter hinanden (fredag-mandag) da vi sjældent 
har mulighed for at laver gruppe arbejde mellem fradag eftermiddag og mandag kl 8... 

Der skal være mere vejledning i opgave skrivningen da det er rigtig svært at sætte sig ind i at skrive en 
opgave som man ikke ved hvordan skal ende. Måske man skal anvende en anden lærebog eller også 
skal lærebogen inddrages mere i forelæsningerne. 

lidt mere fokus på enkelte teorier, begreber og hvad der nøjagtigt står i bogen/teksten. 
 
Oplæg 
Tak for disse kommentarer, dem vil vi følge op på!  
Opfordringen til at læse bogen inden kurset har jeg allerede bedt om bliver fjernet fra 
kursusbeskrivelsen, bl.a. fordi det giver en større ubalance i jeres forudsætninger for diskussionerne. 
 
Mundtlig feedback 
Det er uretfærdigt at kurset både skal have to eftermiddage og ligge mandag og fredag. 
 
Refleksion 
Jeg vil forsøge at sikre at undervisningsgangene kommer til at ligge med en hverdag imellem, og ikke 
på to eftermiddage, næste år. 
 

Andre kommentarer - Kommentarer til undervisningsforløbet i øvrigt: 

Jeg synes ikke faget levede helt op til mine forventninger - desværre. Men måske man først bagefter 
når kurset er forbi begynder at inddrage tingene og måske man slet ikke bemærker at man egentlig 
bruger det man har lært - uden at tænke over det. 

Godt engagement men til tider svært at forstå hvad vi egentligt skal. 
 
Oplæg 
Referere til en snak med en ældre studerende der netop har denne erfaring med at hun har brugt 
indsigterne fra kurset i (biologisk) videnskabsteori i overraskende mange sammenhænge bagefter. 
 
Efter diskussionen af den skriftlige evaluering sammenlignede vi de studerendes opfattelse af 
kurset i videnskabsteori nu med de forventninger de havde ved kursusstart.  
Hvordan er jeres forventninger blevet opfyldt? Hvad har ændret sig i jeres syn på videnskabsteori? 
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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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Forelæserevaluering af Jordbrugets
videnskabsteori 2636
  

 

 

 

 

Studieindgang Respondenter Procent(%)

Jordbrugsvidenskab 6 100,0

Andet 0 0,0

Kemi og Teknologi 0 0,0

Bioteknologi 0 0,0

Idræt 0 0,0

Geoteknologi 0 0,0

Geologi 0 0,0

Kemi 0 0,0

Nanoteknologi 0 0,0

Medicinalkemi 0 0,0

Molekylærbiologi 0 0,0

Biologi 0 0,0

Matematik-Økonomi 0 0,0

Datalogi 0 0,0

Fysik 0 0,0

Matematik 0 0,0

Antal besvarelser 6 100,0

Er kursets formål, som beskrevet på nettet, blevet
opfyldt? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 0 0,0

I nogen grad 1 16,7

I høj grad 5 83,3

I meget høj grad 0 0,0

Antal besvarelser 6 100,0



 

 

 

 

 

 

Svarede indholdet af kurset til indholdsbeskrivelsen på
nettet? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 0 0,0

I nogen grad 1 16,7

I høj grad 5 83,3

I meget høj grad 0 0,0

Antal besvarelser 6 100,0

Fandt du kurset interessant? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 1 16,7

I nogen grad 0 0,0

I høj grad 3 50,0

I meget høj grad 2 33,3

Antal besvarelser 6 100,0

Fandt du kurset svært? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 0 0,0

I nogen grad 5 83,3

I høj grad 1 16,7

I meget høj grad 0 0,0

Antal besvarelser 6 100,0



 

 

 

 

 

 

Hvordan var sammenhængen mellem kurset og studiet
generelt? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig(t) 0 0,0

Dårlig(t) 0 0,0

Hverken / eller 1 16,7

God(t) 3 50,0

Meget god(t) 2 33,3

Antal besvarelser 6 100,0

Hvordan vil du vurdere kurset som helhed? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig(t) 0 0,0

Dårlig(t) 0 0,0

Hverken / eller 1 16,7

God(t) 0 0,0

Meget god(t) 5 83,3

Antal besvarelser 6 100,0

Hvordan var dit udbytte af kurset? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig(t) 0 0,0

Dårlig(t) 0 0,0

Hverken / eller 1 16,7

God(t) 2 33,3

Meget god(t) 3 50,0

Antal besvarelser 6 100,0



 

 

 

 

Hvad syntes du bedst om ved kurset - nævn tre elementer? 
Opbygningen indhold skriftlig aflevering
Gennemgående opfølgning af Hugo
Opgaveudarbejdelse undervejs
Forskellige forelæsere
Gruppearbejde i forbindelse med projektopgaven, forelæsningerne, en ny tilgang til at læse videnskabelig
litteratur.

  
Hvad syntes du dårligst om ved kurset - nævn tre elementer? 

N/A
Hugo var fraværende
Manglende opfølgning på kommentar til opgaven
Klar udmelding ang. artikelanalyse

  
Hvordan kan kurset forbedres? 

Gennem gående underviser
Forbedre ovenstående faktorer
Måske kunne man få lidt bedre hjælp til at finde videnskabelige artikler til ens case, som der med sikkerhed er
en høj grad af mulighed for at diskutere videnskabsteoretisk. Det kan måske lette startprocessen lidt.

  
Hvad var den sværeste del af pensum? 

Hjalp forelæsningerne dig i tilegnelsen af pensum? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 0 0,0

I nogen grad 0 0,0

I høj grad 4 66,7

I meget høj grad 2 33,3

Antal besvarelser 6 100,0

Hvordan vurderer du " Videnskabsteori for de biologiske
fag  "? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig 0 0,0

Dårlig 1 16,7

Hverken / eller 0 0,0

God 5 83,3

Meget god 0 0,0

Antal besvarelser 6 100,0



Forståelse og formulering af begreber
Reduktionisme

  
Hvad var den letteste del af pensum? 

Læsning af materiale
Samfund

  

 

 

 

 

 

 

Hvordan vurderer du  Hugo Alrøe  's formidlingsevne? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig 0 0,0

Dårlig 0 0,0

Hverken / eller 0 0,0

God 2 33,3

Meget god 4 66,7

Antal besvarelser 6 100,0

Hvordan vurderer du  Martin Thorsøe  's formidlingsevne? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig 0 0,0

Dårlig 0 0,0

Hverken / eller 1 16,7

God 3 50,0

Meget god 2 33,3

Antal besvarelser 6 100,0

Hvordan vurderer du  Chris Kjeldsen  's formidlingsevne? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig 0 0,0

Dårlig 0 0,0

Hverken / eller 0 0,0

God 3 50,0

Meget god 3 50,0

Antal besvarelser 6 100,0



 

 

 

 

 

 

Hvordan vurderer du  Mads Lægdsgaard Madsen  's
formidlingsevne? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Meget dårlig 0 0,0

Dårlig 0 0,0

Hverken / eller 1 16,7

God 2 33,3

Meget god 3 50,0

Antal besvarelser 6 100,0

Hvor mange timer brugte du ugentligt på dette kursus
(inkl. skematimer)? Respondenter Procent(%)

21 eller derover 0 0,0

17-20 0 0,0

13-16 2 33,3

9-12 4 66,7

5-8 0 0,0

4 eller derunder 0 0,0

Antal besvarelser 6 100,0

Hvor mange timer brugte du ugentligt på studiet (inkl.
skematimer)? Respondenter Procent(%)

51 eller derover 0 0,0

40-50 2 33,3

31-40 2 33,3

21-30 1 16,7

11-20 0 0,0

10 eller derunder 1 16,7

Antal besvarelser 6 100,0



 

 

 

 

 

 

Hvordan var arbejdsbelastningen for dette kursus fordelt
gennem undervisningsperioden? Respondenter Procent(%)

Meget ujævnt 0 0,0

Lidt ujævnt 0 0,0

Jævnt 6 100,0

Antal besvarelser 6 100,0

Har du deltaget regelmæssigt i undervisningen? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 0 0,0

I nogen grad 0 0,0

I høj grad 1 16,7

I meget høj grad 5 83,3

Antal besvarelser 6 100,0

Er du tilfreds med din egen forberedelse til
undervisningen? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 1 16,7

I nogen grad 1 16,7

I høj grad 2 33,3

I meget høj grad 2 33,3

Antal besvarelser 6 100,0

Er du tilfreds med dine medstuderendes indsats ved
undervisningen? Respondenter Procent(%)

Ved ikke / ikke relevant 0 0,0

Slet ikke 0 0,0

I mindre grad 1 16,7

I nogen grad 1 16,7

I høj grad 2 33,3

I meget høj grad 2 33,3

Antal besvarelser 6 100,0
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