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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?  

 
Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse?  
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Hvordan vurderer du litteraturen på modulet?  

 
Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet?  

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

• Tilpas afvejning af dansk og engelsk litteratur. Det har været meget lærerigt at være i matrix 
grupper. Feedback i synopsis grupper har været meget givende. 

• I forhold til medstuderendes aktive deltagelse, så hænger min evaluering på at for mange ikke 
læser og dermed ikke bidrager til et kvalificeret løft i de debatter og drøftelser der igangsættes 
rigtig fint på studiet. 
Arbejdet i Matrixgrupper giver rigtig god mening, men præges en del af dem der ikke har nået at få 
sig godt nok forberedt. 
I forhold til litteraturen, vurderer jeg at vi har fået i overkanten rent mængde mæssigt af litteratur i 
forhold til antallet af ECTS. For os ledere på MPG kan det være en medvirkende årsag til at enkelte 
ikke har forberedt sig i tilfredsstillende omfang. 

• Alt i alt et rigtig godt modul - stor ros til XXX. Gode gæsteforelæsere. 
1 måned mellem hver undervisningsgang er for langt - når man skal i gang med opgave, er det alt 
for lang tid siden vi havde de første lektioner. der sker meget i vores travle hverdag. 
De første lektioner med reform - var klart de sværeste - jeg ville lægge dem senere i forløbet. 
Ikke populært med undervisning op til påske. 

• Det er mit føste modul, jeg har været meget tilfreds med forløbet 
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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 
arbejde?  

 
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. 

• Det rammer udfordringer i vores praksis 
• God kobling mellem forelæsninger og gruppearbejde. Modulansvarlig XXX er yderst kompetent og 

har formidlet teorien på en forståelig måde 
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• Gode gæsteforelæsere. Gav god og fin perspektivering på den gennemførte undervisning. 
Arbejdet i Matrixgrupper gav rigtig god mening. 
Plads til refleksion og opsamlinger gav rigtig god mening. 
Det at rigtig meget bliver distribueret via Moodle er rigtig fint og et nemt anvendeligt redskab. 

• Matrixgrupperne 
Lille hold 

• Afvekslende med flere teorier i spil og gode drøftelser. 
• XXX tydelige engagement og fleksibilitet 
• En engageret underviser - XXX og gode gæsteundervisere. 
• Dygtige undervisere 
• Diskusioner og drøftelse i grupper 
• Erfaringsudveksling med fagansvarlig og med studerende fra deres hverdag og arbejdsplads. 
• Fint med reflektionsøvelse som start på hver lektionsdag 
• Relevans for hverdagen 

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

• Ingen 
• At modulets primære og gennemgående underviser ikke selv har erfaring med ledelse! Med 

inddragelsen af de mange gæsteundervisere, fik det dog mindre afgørende betydning. Det fremgik 
dog i enkelte drøftelser. Det er på ingen måde et voldsomt afgørende punkt. 

• Når der var fraværd blev holdet for lille. 
• Meget læsning. 
• Der er mange gode og relevante emner for min dagligdag, som også kommer til at udfordre den 

gode opgave. 
• Langt mellem lektionsdagene. Noget af det engelske litteratur er svært tilgængeligt. 
• Jeg er ikke fan af den megen refleksionstid. 
• indimellem svært at koble teori til praksis 
• Knapt så struktureret, og det kan være svært at se koblingen fra teorierne til ens praksis. 
• Ok med matrixarbejde, men det fylder for meget og det fordrer at litteratur ere læst forud for 

lektionerne. Det er ikke altid det kan passes ind i hverdagen 
• Ingen 

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: 
• Matrix-grupperne er en rigtig god arbejdsform 
• som beskrevet i forrige spørgsmål er XXX yderst kompetent 
• Fint med Matrix 

Fine overheads 
mangler lidt mere indsigt i hvad ledelse er - ude i "virkeligheden", kan anbefale praktikker med 
henblik på at se forskellige ledelseskontekster i spil, det vil med stor fordel kunne inddrages i 
undervisningen. 

• XXX er en super dygtig og sympatisk underviser - skal have fokus på at niveauet ikke bliver alt for 
højt akademisk - i fht os praktikere :) 
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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: 

• svært at følge forelæsningen - lidt i kontrast til hans gode bog. 
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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 ikke tilstede til forelæsningen 
• langhåret :)  men en af de bedste fremlæggelser jeg har hørt om systemteori 
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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 ikke tilstede ved forelæsningen 
• Kunne ikke umiddelbart se sammenhængen til det øvrige stof. 
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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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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 var desværre forhindret i at deltage i XXX forelæsning. 
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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 du modtog i 
forbindelse med studiestart?  

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

 
Hvad syntes du om forplejningen?  
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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?  

 
Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

• Jeg synes maden hænger dårligt sammen, det springer lidt i alle retninger. 
• Planlægning er ikke den mest optimale i forhold til de tre dage før påske og egne mål og familien 
• Jeg var ved at give op ved tilmeldingen - det var meget tungt og besværligt. 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.     

• Ikke lægge 1/3 af faget i dagene op til påske. 
• Mere tid til synopsis grupperne 
• En Pixivejledning til tilmeldingsprocedure. 
• Mere undervisning og mindre refleksionstid og gruppearbejde.  

Mere vejledning til opgaven. 
• Man kunne evt. forsøge at gøre mere ud af at høre om ledelseserfaringer fra praksis, altså fokus på 

hvordan anvendes teori i praksis. 
• Ingen forslag 
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