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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 

 

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 
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Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Synes ikke vejledning og det jeg blev klandret for til eksamen hænger sammen 

Synes det er underligt, når mit valg af emne og teori er godkendt og sagt god for, at jeg så til 
eksamen får at vide, at man ikke bør skrive en opgave om noget man står midt i. 

• Ift. litteratur har jeg flg. bemærkninger: 
Indholdet af XXX m.fl. og XXX m.fl. var ret lig hinanden og med samme vinkler. Det kunne have 
været interessant med litteratur, som i mindre grad var gentagelser, så emnet blev foldet lidt mere 
ud. 
Det var ærgerligt, at der var lektioner, som karakter af "supplerende orientering", hvortil der ikke 
var udleveret litteratur, men som man selv kunne anskaffe ved behov. Her havde jeg gerne været 
gjort opmærksom på dette forhold inden studiestart, så jeg havde kunnet anskaffe materialet i rette 
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tid. Alternativt kunne materialet have været gjort tilgængelig på Moodle; dette har været tilfældet 
på tidligere moduler. 

• Meget vellykket og meget dygtigt undervisningsarbejde ifm. planlægningen. 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 

 

I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit 
daglige/fremtidige arbejde? 

 

I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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Set som helhed, hvad var modulets største styrke?  
Nævn gerne flere. 

• XXX er god og medrivende. Har en klar gennemgående fortælling der bygges op 
• Involverende, diskuterende. 
• Variationen og veksling mellem oplæg og teori 
• arbejdet og dialogen omkring forskellige cases. Her blev der skabt mulighed for at teori kunne 

forankres i ledelsespraksis 
• Altid kobling til praksis 
• Afveksling af undervisningen og inviterede oplægsholdere 

Info om opgave fra starten og igennem alle seminarer 
• Underviserens perspektivering af konkrete kommunikationseksempler fra deltagerne. 
• God underviser. 

Kobling teori og praksis 
• Samtalerne mellem de studerende 
• Kobling mellem teori og praktik. Det var godt med analysen af f.eks mink SMS’er 
• XXX engagement 
• meget praksisnært 
• XXX skønne personlighed gjorde lektionerne til en fornøjelse. 
• Lorem 
• XXX formidling 
• God kobling til praksis. Gode cases. 
• Bredden og underviserens formidling af sin viden. Bredden blev formidlet på en let måde på trods af 

kompleksitet. 
• Humor. 

Vekslen mellem cases og teorier. 
• helikopterperspektiv på politisk kommunikation (topaktuelt) 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Enkelte fejlskud blandt oplæg 
• Mere eksplicitet omkring obligatorisk litteratur 
• Flere af oplæggene var ikke koblet til kommunikation, dog var de alle spændende men kunne ligeså 

vel være en del af andre fag. 
• Modulets korte længde. Det kunne være relevant at dette modul var af samme længde som PUF, da 

det emnet lægger sig generelt over hele den offentlige ledelse som område. 
• Manglede lidt litteratur og en tydeligere præsentation af teorier i undervisningen 
• Ingen 
• ingen generelle 
• Ikke umiddelbart noget 
• Underviserens blandede signaler i forhold til vejledning og forventninger 
• Har ingen svagheder 
• Intet at angive 
• Ønske om et bredere teoretisk fundament 
• Jeg var ked af mangel på litteratur. For mig er uddannelse en dannelsesrejse, hvor dannelsen 

kommer gennem det at læse, men det forudsætter at al litteraturen er tilgængelig, ligesom det 
også gør undervisningen mere interessant, når de studerende faktisk har haft mulighed for at læse 
litteraturen. 

• Ipsum 
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• Litteratur 
• Ingen store svagheder 
• Jeg har ingen forslag. 
• Utydelig kobling til relevant let tilgængelig teori om emnet 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Han er meget vidende, professionel og også morsom. Det er en sjælden god præstation, og det er 

en fornøjelse at møde et koryfæ fra den gamle garde 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• deltog ikke i den konrkete forelæsning 
• Meget lavt niveau for en sundhedsfaglig. 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Kommunikation og ledelse, E21 
Evalueringsskemaet er sendt til 34 respondenter, hvoraf 20 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 59%. 
 

 

8 28.01.2022/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Ingen tvivl om han ved ufattelig meget om emnet men man kunne måske finde en anden der kan 

fortælle om motivation på en anden og mere relevant måde 
• Virkelig indsigtsfuldt og dygtigt formidlet. 
• Meget svært tilgængeligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Svært at relatere til andet en en kommunal praksis 
• Super spændende 
• deltog ikke 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg havde svært ved at se relevans til kommunikation 
• Var ikke koblet til kommunikation dog et særdeles spændende oplæg men det var svært at se 

sammenhængen til kommunikation. 
• Han ved også rigtig meget om emnet  

Relevans? 
• deltog ikke 
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• Ikke XXX skyld, men der var ikke god kobling til modulets tema 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Blev desværre afkortet. Ellers godt! 
• det var for presset pga manglende tid 
• Super spændende 
• Der forekom, at være lidt for kort tid til denne lektion. 
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• Fantastisk god formidler med godt overblik - og fedt at høre det fra forfatteren selv 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Inspirerende men ikke meget relevans til komm. 
• Super spændende 
• deltog ikke 
• Godt! 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg havde svært ved at se relevansen 
• Spændende gennemgang men det handlede mere om styring og magt end kommunikation. 
• Spændende og relevant 
• Meget interessant 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Deltog ikke. 
• God interaktion  

god brug af padlet 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den 
velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart? 

 

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

 

Hvordan synes du, at konferencesystemet Moodle fungerer? 
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Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 

Hvordan synes du madordningen fungerer? 

 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• Lokalet er ikke optimalt da det skal forlades forbi forelæseren og der kan til tider være ting på 
arbejde, som der skal handles på samtidig med man er på studie. 

• Svært at se tavlen nede bagfra og ikke nok ledige pladser forrest til at man kunne sidde der. 
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