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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: 
• Modulets indhold har medført, at jeg har ændret praksis og modtaget gode tilbagemeldinger 
• Det har været meget svært at finde en rød tråd i indholdet på de 6 undervisningsgange. 
• Jeg synes, at forelæsningerne er foregået på et godt og praktisk niveau. Jeg har ikke selv en 

akademisk baggrund, og frygtede, at forelæsningerne ville være lidt "langhårede" - men er blevet 
positivt overrasket. 

• Mangler en tydelig rød tråd på tværs af de 3 seminarer 
• Bredden på modulet "personligt lederskab og coaching" gør det til tider vanskeligt at finde den røde 

tråd. Der er ikke givet tydelige sammenhænge mellem coachingteorierne og det teorier knyttet til 
personligt lederskab. Emnerne var også delt op på seminariedage og ikke nødvendigvis knyttet 
sammen. Derudover kan man også vælge at skrive en opgave kun ud fra det ene perspektiv. I mine 
øjne har det gjort det mere mudret, og tankerne er, at det virker til, at to moduler er blevet lavet til 
et modul. 
XXX meget praksisorienterede seminar, ville have ligget bedre i relation til XXX oplæg i stedet for til 
sidst i modulet. 
Jeg har været meget tilfreds med undervisningen og indholdet heri, men synes sammenhængen har 
været rodet.Det har været super med mange afbrud i undervisningen, hvor der er blevet arbejdet 
med vores egne problemstillinger. Og deltagelsen og sparring fra medstuderende har været yderst 
god. 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 
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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: 
• Ingen 

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

• Kobling imellem teori og praksis  
Gode undervisere 

• Indhold 
Opbygning 
At litteraturen er tilgængelig i god tid 

• at man arbejder med egne problemstillinger i forhold til teorier og modeller 
• Diskussionerne på holdet og i grupperne.  

Gode gruppeøvelser 
Samspillet mellem XXX og XXX 

• Flere undervisere 
• Vekslen mellem forelæsninger og gruppearbejde 

Forskellige undervisere med forskellig tilgange til stoffet 
• Det praksisnære. 
• Gode undervisere med noget på hjertet, især seminar 2 
• Medstuderende fra forskellige arbejdspladser 

2 undervisningsdage i streg én gang om måneden 
Fagligt kompetente undervisere 

• At det veksler mellem undervisning og gruppearbejde 
Indholdet på 2. modul, var rigtigt spændende og praksisnært 

• kombintion af teori og praksis 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Ingen svagheder. 
• Ingen 
• Umiddelbart ikke noget for nuværende 
• Til tider alt for teoretisk og filosofisk indhold, der for en praktiker var meget svært at omsætte til 

hverdagen. 
• sammenhæng mellem lektioner den rødetråd? 
• Stort område, filosofisk og derfor kan stoffet forekomme svært at bringe ned til vores konkrete 

hverdag. 
• Svære engelske tekster 
• Manglende kobling mellem de 3 seminarer 

Til tider teoretisk tungt 
• Engelsk litteratur 
• Ingen større sammenhæng mellem coaching og personligt lederskab i undervisningen og 

strukturen. 

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: 
• Behagelig mand og god kommunikator. 
• Svært at knytte teorien og filosofierne til virkeligheden. 

Meget oplæsning fra slides. 
• XXX har formået at formidle stoffet på en god og forståelig måde 
• I endnu højere grad inddrage den praksis der sidder i rummet 

 

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: 
• XXX var god til at inddrage kursisterne i den ledelsesmæssige coaching. En god måde at skabe 

forståelse hos mig. 
• Jeg deltog desværre ikke 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: 
• Dygtige undervisere og fagligt højt niveau. 
• Super energisk underviser med mange gode pointer og forklaringer 
• Kunne godt have brugt en dag mere med XXX 

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: 
• Mange gode praktiske input i forelæsningerne 
• Kunne også godt have brugt en dag mere med XXX 

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: 
• Indholdet ikke relevant for praktikere 

Meget vanskeligt at knytte det til en praktisk lederkontekst 
• XXX evne til at køre ud af en tangent, for at vende tilbage til pointen. Meget positivt. 
• Meget abstrakt uden inddragelse 

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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Hvad synes du om forplejningen? 

 

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.     
• Lidt tidskrævende at tilmelde sig i systemet. 
• Jeg er ganske godt tilfreds, og har egentlig ikke nogle forbedringspunkter. 
• IAB 
• Kan ikke lige komme på noget 
• I endnu højere grad involverer og tage afsæt i den praksis der er til stede i rummet 
• Undervisningslokalet er som at komme i Folkeskole. Indretning og bordopstilling er ikke særlig 

befordrende for dialog. 
• Generelt synes jeg, det er fint. 
• se tidligere 
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