
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Evaluering, performance og offentlig ledelse, E21 
Evalueringsskemaet er sendt til 15 respondenter, hvoraf 11 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 73%. 
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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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hvilket giver en svarprocent på 73%. 
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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: 
• Mindre tilfredsstillende - egen indsats - varetager midlertidigt to stillinger, hvilket har gjort det 

svært at fokusere på to moduler. Det kan AAU ikke lastes for. 
• Det var rigtig dejlig at lave gruppearbejde den 11. - 12. november omkring virkningsevaluering. 
• Mere kobling til offentlig ledelse  

Modulansvarlig tilstede 
• Rigtig ærgerligt at modulansvarlige XXX var forhindret i at deltage flere af dagene, da hans 

deltagelse nok kunne have bundet de forskellige oplæg og modulets indhold bedre sammen. De 
forskellige oplæg opleves som brudstykker af god viden - som desværre ikke rigtig sættes i spil. 
Hvis der arrangeres erstatningsundervisning for den delvise aflysning 12/11  - vil det være 
berigende, hvis XXX også kan deltage og gerne "binde" modulet sammen. 
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• Det giver en skævvridning af det faglige indhold, at der ingen øvelser, snak om deltagernes egen 
praksis på de første 4 kursusgange og så tilgæld næsten KUN øvelser når det handler om 
virkningsevaluering. Det gør oversættelsen af de forskellige evalueringsmodeller fra teori til praksis 
alt for svær. 

 

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. 

• Engagerede undervisere og vekselvirkning mellem drøftelser med medstuderende/plenum og 
forlæsning. 

• Relevans for offentlige ledere 
• Dygtige undervisere. God struktur. Rimelig tilgang til lektier og god relevans. 
• Spændende og relevant viden 
• Perspektivering, dvs. større forståelse af anvendelsen og styrker og svagheder ved metoderne - 

rigtig gode undervisere 
• Gennemgang af begreber ift evaluering 
• De forskellige oplæg var spændende og blev holdt af meget engagerede undervisere 
• God kobling mellem teori og praksis 

Forskellige undervisere og gæsteundervisere undervejs, med forskellige afsæt didaktiske tilgange. 
Gjorde at det hele tiden var interessant 

• Relevant at drøfte i forhold til anvendelse af evalueringer i hverdagen 
• Tydeligt fokus og klart afgrænset - se dog også under Svaghed 

Tæt på min egen praksis 
• Gode undervisere og god inddragelse af deltagerne, det er interessant med de forskellige vinkler 

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

• Koblingen til ledelse på forskellige niveauer har været ret implicit og mest kommet frem ved 
gruppediskussioner. Kunne godt have brugt en mere tydelig kobling. 

• At der ikke kobles til ledelsesopgaven og at der ikke skabes sammenhæng mellem de emnerne 
• Det kan være svært at sætte eksempler i relation til ens egen praksis - i mit tilfælde Forsvaret. Jeg 

har dog ikke forslag til hvordan det kan gøres bedre, da vi er lidt tillukket. 
• Vi sluttede hver gang kl. 15, men hvis vi havde haft 1-2 timer ekstra, ville dette kunne bruges til 

gruppearbejde. 
• Svært at komme i dybden, grundet få undervisningsmoduler. 
• Manglende relation til offentlig ledelse 
• Se tidligere svar 
• Gruppearbejdet til sidst på modulet var for løst koblet til emnet for opgaven. Kunne være mere 

koblet her til, således det blev en slags studiegruppe, og at virkningsevaluering var et af del 
lementer vi kunne tage fat i. 

• Det er svært er skulle designe en måling, når det ikke er en del af ens hverdag. 
• De forskellige forelæsninger kobles dårligt sammen.  Nogle af modellerne er langt fra deltagernes 

hverdag, så oversættelsen til praksis bør der bruges en del mere tid på - også på de første fire 
kursusdage. 
Beskrivelsen af eksamensopgaven kunne med fordel være mere konkret. Den meget store grad af 
frihed bliver ekstra svær at håndtere, når der ikke er ret meget fokus på 
oversættelse/praksis/deling af erfaringer. 

• Jeg synes ikke der var deciderede svagheder 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det ville have været optimalt hvis XXX havde være tilstede på alle seminarer og i højere grad taget 

rollen som modulansvarlig, bl.a. ved at bidrage til at skabe sammenhæng mellem elementer i 
uddannelse og rollen som egentlig leder i 2021. 

• deltog desværre ikke 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• deltog desværre 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: 
• Inspirerende underviser! 
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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: 
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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: 
• Var fraværende 
• Litteratur ikke tilgængelig 
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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: 
• XXX kunne ned fordel være mere opmærksom på at det er MPG og ikke kandidatstuderende, der 

undervises. 
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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: 
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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: 
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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 syntes du madordningen fungerer? 
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Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

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

 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• Dette er mit 3. modul 
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