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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: 
• Gode indlæg på modulet, men samlet lavt udbytte og mange gentagelser fra andre moduler. 
• Et spændende modul med fokuseret opmærksomhed på ens egen person. 
• For stor spredning på holdet og grundlæggende en voldsom mængde af powerpoints og alt for 

meget røv til sæde undervisning. 
• Havde ikke så mange forventninger, men mit udbytte var højere end forventet 
• Ærgerligt at man ikke tager højde for ferieugernes forskellige placering i landet (Uge 7 i Region Midt 

og uge 8 i Region Nordjylland. Gad en træls start på læringsgrupperne, da mange ikke var tilstede i 
uge 7. 

• Et godt modul med mange gode inputs og spændende at blive inspireret og udfordret af andre i 
forhold til sin ledelsesstil! Omkring det faglige var der en del gentagelser af ting, jeg havde hørt 
meget om på andre moduler (måske fordi jeg ikke har taget den direkte vej fra LFG til PUF...), og 
der kunne måske skæres lidt ned på forklaringerne omkring, hvordan eksamensopgaven skal 
skrives - men det er nok svært helt at undgå, og jeg vil tro at gentagelserne/forklaringerne nok er 
nyttige for mange.  
Jeg vil også sige, at modulet i praksis har været en del mere tidskrævende end jeg forventede med 
mange møder og besøg, så i opstartsfasen kunne det være godt at gøre forventningerne til 
kursisterne lidt mere klare. Det har været lidt en udfordring for mig at få tid til de mange besøg 
samt behandlingen af disse, så her kunne min egen indsats nok have været bedre, hvis jeg fra 
starten havde været mere bevidst om omfanget. Gøres arbejdstimerne op i forhold til antal ECTS 
synes jeg vi i hvert fald har lagt en del mere i det. 
Ellers mange virkelig gode oplæg og god vejledning samt et spændende og udviklende modul! 

• eksempelvis blev der brugt en halv dag på en forelæsning over skype med dårlig lyd og en 
videoforbindelse, der hoppede op og ned, så man blev søsyg af at kigge på det. Det virker meget 
utilfredsstillende. 

• Jeg synes starten var alt for rodet. Vi vidste ikke hvad vi skulle. 
Læringsgruppen var alt for sent ude til at lære hinanden ordentlig at kende. 
Besøgene hos hinanden havde været meget bedre hvis de havde lagt i efteråret. 
Vi manglede noget af det undervisning vi fik i efteråret inden vi skulle besøge hinanden. 
Ellers et fint modul, fordi jeg er i en god læringsgruppe. God vejleder :-) 
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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 
daglige/fremtidige arbejde? 

 

I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Personlig udvikling interesserer mig 

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

• gode undervisere som rammer bredt på litteraturen vedr. offentlig ledelse. 
godt med løbende gruppearbejde og refleksionsøvelser, som tvinger mig til at forholde mig til mine 
egene overvejelser og udfordringer i mit nuværende job 

• God indlæg 
• Rigtig givtigt at besøge hinanden. 
• At vi som studerende får mulighed for at lære at blive mere refleksive ift. vores fag 
• Deltagelse i læringsgruppen 
• Præsentation af forskellige teoretiske vinkler og inddragelsen af gæste oplægsholdere. 
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• At det er et tidsmæssigt langt forløb, hvor vi følger hinanden. 
• Dialog med øvrige deltagere. 
• Læringsgruppernes sparring 

Etnografisk besøg 
Gode faglige forelæsere 

• Samarbejdet i gruppen og de etnografiske besøg - fik øjnene op for mange vigtige ting! 
• det etnografiske besøg 
• undervisningen og feltstudiet hos medstuderende 
• At jeg i Læringsgruppen fandt fortrolighed, hvilket gjorde at det der blev undervist i kunne 

omsættes til praksis fordi vi frit kunne diskutere hinandens hverdag. 
God vejleder 

• god teoretisk tilgang 
• At jeg bliver tvunget til at reflekterer over egen ledelse og forholde mig til, hvad jeg kan gøre 

bedre. den løbende sparring med min gruppe. underviserens aktive rolle i vores arbejde. 
• Jeg synes det er en god blanding af undervisere, dialog i grupper, det etnografiske besøg, både der 

hvor man fik besøg og var på besøg. 

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

• det er lidt løst struktureret på den måde, at gruppeopdelingen fungerer bedre for nogle grupper end 
for andre. 
jeg synes at undervisningen skal foregå for hele holdet og så derefter refleksion i de forskellige 
grupper. der har været stort frafald til nogle af forelæsningerne 

• Generelt for ufokuseret og for ustruktureret, og uforholdsmæssigt meget tid til navlepilleri 
• Man burde lave genbesøg for at se på og konstaterer udvikling. 
• Bedre fordeling af morgen og eftermiddagstimerne ift. Studiegruppearbejde. 
• Det gik lang tid i forløbet, før det gav mening med det etnografiske besøg og der var usikkerhed 

omkring formålet med dette. 
• Alt for ringe udfordring af mit personlige ledelsesrum. 
• Læringsgrupperne! Det er MEGET forskelligt, hvor meget tid/energi den enkelte vil ofre. Udbyttet af 

arbejdet i læringsgruppen er afhængigt af de andre. 
• Mangel på teori og litteratur. Desuden er udbyttet MEGET afhængig af om man havner i en 

studiegruppe hvor deltagerne følger med og får fulgt op på det aftalte. 
• Kursuskoordinator synes at være i forsvarsposition fremfor at komme med motiverende fortællinger 

om forløbet og hvad det har givet andre. 
• Forventningerne til deltagerne og omfanget af modulet kunne gøres mere klart. 
• dårlig planlægning. For meget spild-tid i grupperne, hvor aktiviteterne ikke var ordentligt 

introduceret og faciliteret 
Hellere mindre, men bedre undervisning/ aktivitet.  
Det var som om der var fyldt en hel masse på, som man ikke formåede at indfri/ levere. 

• nogle af dagene hvor vi skulle mødes i lærings grupper, blev det ikke til noget pga. mange afbud 
• Jeg synes man med fordel kunne have haft det meste af undervisningen inden vi besøgte hinanden. 

vi havde for lidt udbytte af besøgene. 
• Gerne eksterne forelæsere for at koble teori til praktisk hverdag 
• At vi som elever har arbejde der skal passes og ikke altid kan deltage i alle læringsgruppe møder. 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Meget ringe udbytte, og en rigid tilgang - selv, når den var fejlagtig 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, DTU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, DTU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, DTU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Fik meget ud af forelæsningen på trods af tekniske problemer med skype forbindelsen 
• God forelæsning selv om den endte med at være via Skype. Meget nærværende overlevering. 
• Dette var klart modulets dårligste oplevelse. Jeg kunne hverken se eller høre ordentligt på den 

utroligt ringe skype -forbindelse.  
Det virker useriøst, at underviseren ikke er til stede. Mange af de studerende har rejst langt for 
kurset. 
emnet for forelæsningen virkede spændende, men jeg fik intet ud af det pga. dårlig teknisk/ 
logistisk planlægning 

• Det kom til at foregå via Skype - da hans fly var aflyst pga problemer. 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• jeg husker ikke denne i detaljer, så jeg vil ikke vurdere den 
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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: 
• For meget konsulent aflevering og for lidt undervisning. 
• Virkelig god faglig forelæsning og kobling til praksis 
• en dygtig formidler som var velforberedt og engageret 
• Virkelig god til at forklare og velskrevne PP 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Gode dialoger med underviser. 
• virkede ikke rigtigt engageret eller forberedt 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
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? 

• Ok 
• ikke relevant 
• Ikke mit 1. model 
• Ej første 
• Ok 
• Fint 
• Ikke første modul 
• Intet at bemærke 
• Ikke tilfældet 
• Ej mit 1. modul. 
• ikke mit første 
• ikke mit første 
• Ikke første modul 
• Ikke første 
• Det var det ikke 
• Tilfreds 
• Ikke mit 1. modul 

Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 

• Ok 
• ikke relevant 
• OK 
• Ok 
• Ok 
• fine 
• fine 
• Ok 
• Gode 
• OK 
• Fine 
• Glimrende! 
• ok 
• fine 
• Fine 
• Super 
• Særdeles gode 
• Tilfreds 
• Ok 
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Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
• Ok 
• ikke relevant 
• Tilfredsstillende 
• Ok 
• Ok 
• fint 
• fint 
• Perfekt 
• Godt 
• Nogenlunde OK 
• Godt 
• Fint! 
• fint 
• godt 
• Fint 
• Rigtigt godt 
• OK 
• Tilfreds 
• Ok 

Hvad synes du om madordningen? 
• Ok 
• ikke relevant 
• Helt fin. 
• Lækkert mad, god ordning 
• Ok 
• fint 
• kunne ønske lidt mere varieret morgenmad - lang transport forud for kursusstart 
• Kedelig og dårligt sammenhængende. 
• Godt 
• Hmmmmm - kedelig 
• God 
• Glimrende! 
• ok, men morgenmaden kommer først 8.50. Det er for sent. Det burde være klar kl. 8.30. Der burde 

være flere vegetariske alternativer til frokost 
• ok 
• fint 
• Fin 
• fint 
• Tilfreds 
• Ok 

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

• Ok 
• ikke relevant 
• OK 
• Superservice 
• nej 
• Hurtig og kompetent hjælp ved behov. 
• Intet at bemærke 
• Fantastisk : XXX 
• Rigtig god og hurtig service 
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• Rigtig fin service! 
• forbilledlig service 
• god og hurtig 
• rigtig god 
• God info 
• Den var god 
• Tilfreds 
• Har ikke været i kontakt 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.     

• At modulet ikke starter i uge 7, hvor alle andre uden for Region Nordjylland har ferie 
• Lad os få mad via universitetets kantineordning. 
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