
1. Hvor har undervisningen fundet sted?

2. Hvordan vurderer du den skriftlige vejledning på hjemmesiden ucsyd.dk? 

3. Hvordan vurderer du den skriftlige vejledning, du kan finde på Blackboard?

4. Har du haft en samtale med en studievejleder/uddannelsesansvarlig om studiet?

5. Hvordan vurderer du den vejledning, du fik af
studievejleder/uddannelsesansvarlig? 

6. Hvordan vurderer du lokaleforholdene?

EH08-16704: Teorier og metoder i arbejdet med mennesker

Respondenter Procent

Aabenraa 0 0,0%

Esbjerg 0 0,0%

Haderslev 0 0,0%

Kolding 7 100,0%

Sønderborg 0 0,0%

Jeg er netstuderende 0 0,0%

andet:  Hvor 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Fyldestgørende 1 14,3%

Tilstrækkelig 5 71,4%

Med mangler 0 0,0%

Uddyb 1 14,3%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Fyldestgørende 1 14,3%

Tilstrækkelig 5 71,4%

Med mangler 1 14,3%

Uddyb 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Ja 2 28,6%

Nej 5 71,4%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Fyldestgørende 1 50,0%

Tilstrækkelig 1 50,0%

Med mangler 0 0,0%

Uddyb 0 0,0%

I alt 2 100,0%

Respondenter Procent

Gode 3 42,9%

Tilstrækkelige 4 57,1%

Med mangler 0 0,0%



7. Læringsmålene er klart og forståeligt formuleret (står klart for mig)
(Læringsmålene er det, du forventes at vide, forstå eller være i stand til at gøre for at
bestå prøven)

8. Læringsaktiviteterne hjælper mig med at nå læringsmålene
(Læringsaktiviteterne er fx undervisning, vejledning, gruppeøvelser, instruktion og
øvelse, it-baseret undervisning, fjernstudier/virtuel undervisning)

9. Læringsressourcerne hjælper mig med at nå læringsmålene
(Læringsressourcerne er fx modulplaner/uddannelsesplaner, litteraturlister,
powerpoints, multimedia og on-line studiemateriale, tilgængeligt udstyr i
undervisningen)

10. Vejledning hjælper mig med at nå læringsmålene
(Vejledning er fx mundtlig eller skriftlig tilbagemelding på dine opgaver)

Uddyb 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget enig 2 28,6%

Enig 5 71,4%

Uenig 0 0,0%

Meget uenig 0 0,0%

Kan ikke tage stilling 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget enig 1 14,3%

Enig 1 14,3%

Uenig 3 42,9%

Meget uenig 2 28,6%

Kan ikke tage stilling 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget enig 1 14,3%

Enig 1 14,3%

Uenig 4 57,1%

Meget uenig 1 14,3%

Kan ikke tage stilling 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget enig 2 28,6%

Enig 0 0,0%

Uenig 2 28,6%

Meget uenig 1 14,3%

Kan ikke tage stilling 2 28,6%

I alt 7 100,0%



11. Arbejdsmængden er passende for at nå læringsmålene
(Arbejdsmængde omfatter fremmøde til undervisning, selvstudier,
opgavebesvarelser, studiegruppearbejder og individuelle opgaver)

12. I undervisningen har teori og praksis været knyttet sammen på en
tilfredsstillende måde
 

13. Jeg har gode muligheder for at anvende det lærte i min hverdag/praksis

14. Jeg er motiveret for at nå læringsmålene

15. Hvor tilfreds er du med det samlede faglige udbytte af modulet?

Respondenter Procent

Meget enig 1 14,3%

Enig 2 28,6%

Uenig 0 0,0%

Meget uenig 3 42,9%

Kan ikke tage stilling 1 14,3%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget enig 0 0,0%

Enig 4 57,1%

Uenig 1 14,3%

Meget uenig 1 14,3%

Kan ikke tage stilling 1 14,3%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget enig 2 28,6%

Enig 4 57,1%

Uenig 1 14,3%

Meget uenig 0 0,0%

Kan ikke tage stilling 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget enig 5 71,4%

Enig 2 28,6%

Uenig 0 0,0%

Meget uenig 0 0,0%

Kan ikke tage stilling 0 0,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Meget tilfreds 1 14,3%

Tilfreds 2 28,6%

Mindre tilfreds 4 57,1%

I alt 7 100,0%



•

•
•
•

•
•

16. Hvordan oplever du det samlede faglige niveau i modulets undervisning?

17. Hvad er det mest lærerige ved dette modul?

18. Hvordan mener du, det er muligt at forbedre dette modul?

Holdnavn

Samlet status

1. Hvor har undervisningen fundet sted? - andet:  Hvor
2. Hvordan vurderer du den skriftlige vejledning på hjemmesiden ucsyd.dk?  - Uddyb

Synes det er svært at finde det man skal bruge. Mangler i materialet og det er ikke opdateret optimalt.

3. Hvordan vurderer du den skriftlige vejledning, du kan finde på Blackboard? -
Uddyb
5. Hvordan vurderer du den vejledning, du fik af
studievejleder/uddannelsesansvarlig?  - Uddyb
6. Hvordan vurderer du lokaleforholdene? - Uddyb
17. Hvad er det mest lærerige ved dette modul? - 

Det har jeg svært ved at svare på, da jeg ikke føler at jeg har lært meget i det her modul
Undervisningen, youtube videoer - opgaveskrivningen
Jeg synes a modulet har været MEGET mangelfuldt. Vi har kun haft ca. 5x4 timers undervisning, fordelt på 3
undervisere. Der har manglet sammenhæng og struktur i undervisningen og jeg har ikke fået meget ud af den
undervisning der er blevet givet.
Diskutionerne på tværs af holdet
Der var ikke meget lærerigt ved dette modul.

Respondenter Procent

For højt 0 0,0%

Passende 4 57,1%

For lavt 3 42,9%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

7 100,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

7 100,0%

I alt 7 100,0%

Respondenter Procent

Diplomuddannelsen 8 100,0%

Akademiuddannelsen 0 0,0%

I alt 8 100,0%

Respondenter Procent

Ny 0 0,0%

Distribueret 1 12,5%

Nogen svar 0 0,0%

Gennemført 7 87,5%

Frafaldet 0 0,0%

I alt 8 100,0%
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vigtigheden af den nære kontakt til borgeren i forhold til det rehabiliterende arbejde med borgeren, og hvilke
teorier og metoder der er givtige i forhold til det fremadrettede arbejde med borgere med sindslidelser.
Nnn

18. Hvordan mener du, det er muligt at forbedre dette modul? - 
Så længe det er et obligatorisk modul, og det koster så mange penge, forventer jeg at der er mere
undervisning. Vi har i alt haft 4 undervisningsdage, og to web dage. Samtidig er det vigtigt, at den
undervisning der er bliver knyttet op til læringsmålene. Den sidste undervisningsdag vi havde blev vi undervis
i, hvad forskellen på en metode og en teori er. Det skal være mere struktureret.
Gerne mere undervisning
Det er et obligatorisk modul, som vi har betalt 14.000kr for. Jeg mener at der skal være flere
undervisningstimer og at undervisningen skal være mere sammenhængende. Det bar præg af, at de 3
undervisere ikke havde talt meget sammen. Endvidere tænker jeg, at det ville have været meget passende at
gennemgå begreberne "teorier og metoder" på første undervisningsdag, nu hvor dette er overskriften på
modulet. Store mangler i undervisningen og lavt fagligt indhold. Rigtig ærgeligt, når det er et obligatorisk
modul, som jeg i hvert fald havde store forventninger til.
meget mere klasse undervisning, og opgaver mellem klasse undervisningen
Mere undervisning
Jeg mener det er vigtig at vi får flere fremmøde dage. Ikke så meget web undervisning, hvilket jeg ikke syntes
var så givtig som jeg havde set frem til
Mere undervisning, al indhold og læringsmål blev ikke berørt

Den studerendes fornavn
Michela Lyager
Kira Samsted
Brita
Irene Johsefine
Rasmus Smund
Stephanie
Connie
Lone Duus

Den studerendes efternavn
Andersen
Boisen
Dahl
Kjr
Nisbeth
Skjdt
Warming
Witte
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