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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? 

 

Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Meget relevant - spændende - litteraturen tilpas konkret! Ikke alt for meget teori og læsestof - 

netop tilpas til at kunne få budskabet ind under huden. 
• Selvom det meste er "tilfredsstillende", så er det et godt modul. Det er mit første MPG modul og har 

derfor ikke lige været i stand til at koble det til noget aktuel erfaring endnu. 
• For mange engelske tekster, der er tidskrævende at læse 
• det var kanon godt at afdramatisere paradokser bl.a. gennem afparadokseringen af dem :) 
• Jeg har i nogen grad savnet en tættere kobling mellem den litteraturen og præsentationerne. Altså 

en gennemgang af, hvad skal vi med den fremlagte litteratur og hvorfor er den væsentlig. Den 
fremlagte litteratur har hovedsageligt været til "selvrefleksion". 

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? 
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I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

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

• XXX er god til at skabe trykke rammer og god dialog i undervisningen. Han er også dygtig til hele 
tiden at skabe en rød tråd i undervisningen 

• Kort og præcist - tilpas gentagelse til at få emnet ind under huden. Tilpas afgrænset litteratur. Gode 
oplægsholdere, der kunne præcisere forskellige emner i faget. Underviser der er troværdig og faglig 
stærk. 

• At læringmålene bruges som pejlemærke gennem hele modulet 
• Koblingen af teori og praksis 

Præsentation af forskellige perspektiver 
• God sammenhæng mellem litteratur og muligheden for at koble til praksis. 

God vekselvirkning at der suppleres med eksterne oplæg 
• Faglige diskussioner og erfaringsudveksling 
• spændende teori og koblingen til praksis 
• Koblingen til praksis og læringsmål 
• gode og relevante oplæg 
• De åbne dialoger og god plads til at rumme forskellige aspekter. 
• Velforberedt underviser 

godt hold 
• Flere vinkler på samme læringsstof. God rød tråd i opbygningen af modulet samt den enkelte 

kursusdag. 
• Koblingen mellem teori og praksis. 
• meget gennemtænkt 

kunne formidle kompliceret stof på en "spiseligt" måde 
• At der undervises med fokus på lederens egen praksis. 
• Primært en meget klar rød tråd igennem forløbet. 

Sekundært de gode indlæg fra både eksterne forelæsere, men også fra holdlederen. 
• XXX fleksibilitet 
• At man bruger meget tid på at fokucere på egne paradokser 
• Fordelt over flere kursusdage som gav tid til reflektion mellem gange 

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

• ikke nogen 
• Kan ikke se nogen lige p.t. 
• Mængden af litteratur på engelsk 
• At grupperne varierede i deltagere. Det var svært at komme i dybden i drøftelser, fordi man i hver 

gruppering startede lidt forfra 
• Ønsker at alle dagene var placeret som to og to 
• ikke så meget teori på området 
• Ingen forslag 
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• Egen manglende tid til fordybelse 
• Ingen bemærkninger. 
• Gerne flere konkrete eksempler fra de forskellige offentlige institutioner (uddannelse, sundhed, 

forsvar, pleje osv) 
• De dobbelte dage er hårde for kalenderen 
• ingen 
• At man kunne bruge meget mere tid på at snakke paradoksledelse, da det er så spændende et 

område 
• Der var rigtig mange refleksioner med sidemanden. Jeg er opmærksom på læringsgevinsten ved at 

reflektere i fællesskab, men personligt synes, at det blev for meget og at der snart sagt blev 
reflekteret over hver eneste pointe. Det gik for mig lidt ud over fremdriften i undervisningen. 

• Lidt mange gentagelser 
• Uklart hvor meget (noget af) den opgivne litteratur var nødvendig for modulet 
• Umiddelbart kan jeg ikke komme på nogen - tænker at hvis jeg havde været bedre forberedt forud 

for hver kursusdag i stedet for at læse op bagefter så havde udbyttet været større 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• I top 
• God til at involvere og inkorporere ønsker fra holdet. 
• Dygtig og kompetent underviser, som er godt inde i sit felt og løbende tilegner sig nye færdigheder, 

som finder anvendelse i undervisningen. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Helt klart et friskt pust - meget konkret og jordnært. 
• Det giver stor troværdighed at XXX kobler teorien til hendes egen ledelsesopgave 
• Jeg deltager online, hvilket vanskelliggør deltagelse i den direkte dialog og debat 
• Fantastisk oplæg 
• Relevant og meget praksisnært undervisning, som gjorde det nemt at koble til daglig praksis og 

problemfelt. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• ikke til stede 
• Undervisningen foregik online for mit vedkommende, og vanskeliggjorde udbyttet. Det var svært at 

holde fokus under hans oplæg. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Har hørt det før 

 

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? 
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Hvordan syntes du madordningen fungerer? 

 

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. 
• XXX er den bedste - hun ved ALT:-) 
• Har sagt det flere gange tidligere :) Vi sidder stadig ned på en hård stol ved et bord i det klassiske 

klasseværelse :) Kunne være rart hvis der blev udviklet en mere interaktiv undervisningsform - ikke 
bare "walk-n-talk" - men at kunne stå op! og evt. nogle tests eller spil eller noget, der kan 
underbygge teorien/indholdet. 
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