
BA, Efterår 2018 – 3. semester, Del 1 
 
Koordinatorer: Morten Kyed & Lotte Bloksgaard 

 

Samlet status 

 
 

Hvor mange af teorikursets forelæsninger har du deltaget i? 
 
 

 

Hvor meget har du i gennemsnit forberedt dig til de enkelte 
teoriforelæsninger? 
 
 

 



Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af teoriforelæsningerne? 

 

Hvordan vurderer du teoriforelæsernes pædagogiske form? 
 
 

 

Hvordan vurderer du sværhedsgraden af litteraturen til teorikurset? 

 

Har du oplevet sammenhæng og en rød tråd i teorikurset? 

 

Hvor mange metodeforelæsninger har du deltaget i? 
 
 

 



Hvor meget har du i gennemsnit forberedt dig til de enkelte 
metodeforelæsninger? 
 
 

 

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af metodeforelæsningerne? 
 
 

 

Hvordan vurderer  du metodeforelæsernes pædagogiske form? 
 
 

 

Hvilke øvelser deltog du i? 

 



Hvordan vurderer du det faglige udbytte af etnografi/observationsøvelsen? 

 

Hvis ikke du deltog i etnografi/observationsøvelsen: Hvorfor deltog du ikke? 
(sæt gerne flere X) 

 

Hvordan vurderer du det faglige udbytte af interviewøvelsen? 

 



Hvis ikke du deltog i interviewøvelsen: Hvorfor deltog du ikke? (sæt gerne flere 
X) 

 

Hvordan vurderer du det faglige udbytte af diskurs- og samtaleøvelsen? 

 

Hvis ikke du deltog i diskurs- og samtaleøvelsen: Hvorfor deltog du ikke? (sæt 
gerne flere X) 

 



Hvordan vurderer du det faglige udbytte af NVivoøvelserne? 

 

Hvordan vurderer du metodelitteraturens sværhedsgrad? 
 
 

 

Har der været sammenhæng og en rød tråd i metodekurset? 
 
 

 

Sprog 
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