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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: 
• Jeg har været fuldt tilfreds, undtagen med min egen (mulighed for) aktiv deltagelse, og det skal jo 

ikke komme undervisere, oplægsholder mv. til skade.  
Jeg har skrevet at jeg er meget tilfreds med mit udbytte af forløbet. Det afspejler sig ikke 
nødvendigvis til eksamen :-D 

• Noget af det, der kun er tilfredstillinde - det er ud fra min egen indsats - den tid jeg har haft til 
rådighed i en travl hverdag. 

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. 

• vekslingen mellem plenum og gruppedrøftelser. Projektseminaret og introduktionen til café 
• God struktur mellem de 3 blokke. 
• struktur 

overblik 
god skriftlig dybde, så jeg trods manglende mulighed for deltagelse på 2 af seminarerne alligevel 
har kunnet følge med. 

• Det strategiske blik har konstant været i fokus. 
• Det var godt med to gennemgående undervisere, som var til stede hver gang. Det var også godt 

med gæsteundervisere. Fokusmængden på det skriftlige produkt har også været tilfredsstillende 
• Relevans umagnetisk henseende 
• Gode gæsteforelæsere. 

XXX og XXX supplerer hinanden godt. 
• flere nye perspektiver 

gode reflektioner i fællesskab 
• Nogle meget spændende og interessante oplæg fra eksterne foredragsholdere. 
• To undervisere der kunne bruge hinanden i undervisningen (dialog og udfolde) 
• Vekslingen mellem forelæserne 

Den taksonomiske opbygning  
Refleksionerne med de øvrige studerende 

• forskellige teoretiske perspektiver 
• Meget viden formidlet levende 
• To meget inspirerende undervisere som supplerede hinanden rigtig flot. 
• De to undervisere, XXX og XXX, supplerer hinanden ret godt. Ligeledes var det nogle spændende 

gæsteforelæsninger. 
• Særligt proces med drøftelse af opgave - gav rigtig god energi.  

så generelt drøftelserne i mindre grupper, hvor vi kobler til praksis 
• Rigtig godt at begge undervisere er med alle dagene. 

God tråd i undervisningen 
• Godt samspil imellem underviserne særligt XXX og XXX. Dejligt at få læseplanen ud i god tid før 

semesterstart, så man kunne begynde at læse i ferien - også rart at læseplanen ikke løbende blev 
ændret, som ellers sker på andre moduler. Relevant og god faglitteratur med godt dansk indhold. 

• Relevans i forhold til min arbejdssituation 
• de to undervisere sammen; god dynamik 
• Rigtig god litteratur 
• Opgaveseminar fungerede rigtig godt. 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Måske lidt rigeligt med slides og ikke helt tydelighed på, fra hvilken litteratur der refereres til. 
• Jeg synes det blev lidt rodet på dele af 3. seminar. 
• Min manglende tid til at deltage 
• Ikke noget. 
• Det kan til tider være koblet meget op på den private sektor, der bliver brugt mange eksempler fra 

privat sektor osv. i forhold til at det er offentlige ledere 
• Kunne mangle en primær læringsbog 
• At vi kun møder den 3. Vejleder en gang 
• gerne mere tid i vores vejledende team - den nære fælles reflektion er meget givtig 
• Meget stort hold - 31 studerende - det var svært med opsamling efter gruppearbejder. 
• Det kunne være forfriskende at trække PhD studernde ind der arbejder inden for området, for at 

høre om den viden de kikker ind i til morgendagen 
• kunne have udvalgt teorier, som blev gået mere i dybden med. Altså kvalitet frem for kvantitet 
• Hmm, ikke noget der står tydeligt 
• ingen specifikke 
• Ved ikke ;-) 
• Umiddelbart ingen bemærkninger 
• Der er for mange på holdet. Vi er over 30 så sidst på dagen bliver man ekstra tung i hovedet i 

lokalet, og det er svært for alle at bidrage aktivt til undervisningen. Størrelsen gør, at det kræver 
stram styring og mere envejs-kommunikation end andre moduler med færre deltagere. 

• Meget lange oplæg med mindre klare pointer 
• øvelser, som blev sat i spil, men som vi ikke havde tid til at reelt afprøve (fx postkort) 
• Svært at vurdere. 
• Generelt godt tilfreds. Måske lidt for mange og for korte reflektions-/øvelsesseancer med andre 

studerende. Men godt for netværk. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX er bare god :o) 
• Var ikke til stede 
• Gode refelktioner og eksempler, som sætter et hverdagssprog på teori, som kunne opfattes mere 

sværere.  
Tydeligt, at han ikke er langt fra virkeligheden. 

• God og kompetent underviser. Rolig og lun tilgang. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg synes til tider det bliver svært at følge "fortællingen" 
• hverdagseksempler, som kobles op på teorien, så det for mig er nemmere at henføre til egen 

organisation og oplevelser som leder. 
• Personligt havde jeg svært ved at finde "den røde tråd" i XXX forelæsninger. 
• Har nogle rigtige gode perspektiver og udfordre vores forståelse af strategisk ledelse. Kobler oplæg 

med konkrete casebetragtninger. 
• Dygtig underviser med god og smittende energi. Har en humorfuld tilgang og stor forståelse. Sørger 

for også at sætte ting i relief i forhold til eksamen. 
Supplerer XXX utroligt godt - stærkt par. 

• Synes der var nogle eksempler på at underviser ikke var helt sikker og tydelig i stoffet. Fx i fht Ny 
syntese for offentlig ledelse. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg synes det var meget 1:1 genfortælling af litteratur 
• fik nye perspektiver på noget teori, som jeg kendte i forvejen. 
• Utrolig vidende underviser med enormt relevant forskning for faget. Stor forståelse for den 

offentlige kontekst. God til at lære fra sig og formidle. Ville ønske vi havde haft endnu mere glæde 
af XXX deltagelse på modulet frem for blot en enkelt dag. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg synes det var uinteressant og ikke anvendeligt når man ikke sidder i politisk tæt styret org. 
• Super godt! 
• underholdende og taler et sprog, hvor vi alle kan være med 
• Super spændende og meget relevant. XXX er en glimrende formidler 
• Meget inspirerende oplæg fra praksis 
• Super godt at have en praktikker med, der kunne give spændende og relevante vinkler. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Spændende 
• ved ikke - var syg 
• Virkelig spændende og meget relevant. 
• Inspirernede praksis indspark 
• fraværende 
• Gode og relevante overvejelser. Metodisk nok den stærkeste af gæsteforelæserne. 

 

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

 

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? 
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Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• Svært at finde rundt i 
• ikke mit første modul.  

Tænker der har været super service 
• Alt fungerer rigtig fint. 
• Morgenmaden er super, men frokosten er af ringe kvalitet med for lidt kød og ofte 

gryderetter/sammenblandet mad. Har været nødt til at medbringe madpakke. Hvis ikke frokosten 
kan ændres til mere "buffet" lignende forhold, så bedre helt at fjerne frokost-forplejning fra 
modulprisen eller gøre det til et tilvalg. 
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