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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 ville gerne have haft mere fokus på Capacity Building med XXX. det var et af de mest roste fra 

første gang og en af grundene til at jeg valgt dette så det var lidt skuffende. 
• Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at vi brugte lidt mere tid på at tale lidt konkret teori i 

relation til vores emne på modulet.. 
• Fin sammenhængende tankegang bag fra modulansvarligs side. Tydelig indbyrdes sammenhæng 

ml. de forskellige indkald. Dejligt at opleve en rød tråd! Og rigtig fine overvejelser om brug af 
aktuel litteratur 

• Jeg synes at nogle af dem, der var hentet ind til at komme med praksisnære eksempler dykkede for 
meget ned i noget fag-fagligt, hvormed fokus og kobling til temaerne på modulet forsvandt. Jeg ved 
godt, at det er mit eget ansvar, at koble teori og praksis, men jeg synes de var for dårlige 
formidlere. (Jeg tænker særligt på oplæggene om rehabiliteringsteamet og XXX. 
Jeg tænker heller ikke bogen omkring ledelse af kerneopgaven er på, hvad jeg forventer af et 
masterniveau. Tror faktisk at jeg tidligere har haft den på DOL også 

• Vedr. modulets relevans: Jeg har svaret mindre tilfredsstillende, da jeg har oplevet at det har været 
svært at koble/finde andre eksempler end fra sundheds- eller beskæftigelsesområdet. Det er jo 
interessant nok at høre om disse områder, men jeg ville gerne have haft det lidt bredt ud. 

• Jeg ved det er forventeligt på en master med litteratur på engelsk, men jeg ville foretrække at det 
overvejende var på dansk. Tager uforholdsmæssig lang tid at læse, hvorfor det ikke bliver 
prioriteres.  
Det læste teori kunne måske godt inddrages mere i undervisningen. 

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: 
• Som politolog med 20 års erhvervserfaring inden for sundhedsområdet var der en del kendt stof - 

men jo sat ind i ny sammenhæng og krydret med reflekterede medstuderende. Dét giver udbytte 
og appetit på mere 

• Det har været et meget inspirerende og lærerigt forløb. Det er mit første modul på MPG - og hvis 
resten bliver på samme høje niveau - så kan jeg kun glæde mig. 

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

• Relevansen. Jeg tror, at vi kommer til at arbejde langt mere tværgående og med langt højerer grad 
af samskabelse fremover. 

• Samspillet mellem de teoretiske emner 
• Underviseren 
• Det er nemt at omsætte de værktøjer jeg har fået til min praksis. 
• Styringsparadigmer, sat i relation til den offentlige sektor 
• Undervisning og perspektiver ifm. koblingskompetence og det tværfaglige samarbejde 
• XXX undervisning om Rehabiliterings teams 

XXX Samskabelse 
• Mange inspirerende oplæg - god debat mellem de studerende. 
• God pædagogisk formidling 
• Se tidligere besvarelse 
• At der var inviteret mange forskellige undervisere med forskellige input - og at XXX samlede disse 

indlæg på fornem vis 
• inddragelse af forskellige oplægsholdere med hver deres udgangspunkt. 
• Delen omkring koblingskompetence og at vi hørte om samskabelse fra forskellige perspektiver 
• gode drøftelser 

gode oplægsholdere 
relevant viden og drøftelser af fremtidens udfordringer, meget spændende 

• God sammenhæng imellem de 3 områder: kerneopgaver, samskabelse og koblingskompetence 
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• Dygtige undervisere. 
De andre deltagere på holdet. 

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

• Den røde tråd var ikke lige tydelig for mig igennem det hele. 
• To undervisere placeret mellem 13 og 16. 
• for mit vedkommende at der blev undervist i områder der er helt ukendte og som jeg ikke kan se 

nogen kobling til. fx XXX den 13/12??? 
• Ingen 
• for meget om arbejdsmarkedsforhold, fagorganisationer osv 
• Vigtigt at det står lysende klart for os præcis hvad pointen er med det enkelte indlæg på modulet. 
• Ved ikke 
• Ikke så meget. En enkelt underviser virkede lidt usikker og havde måske lidt svært ved at koble sit 

materiale til modulets overordnede temaer. 
• Da det var mit første modul savnede jeg lidt general intro til arbejdsform. 
• der var meget oplæg med PowerPoints, hvor det kan være svært at inddrage os som studerende 
• Jeg havde nok forventet et højere/sværere/mere komplekst fagligt niveau i 

undervisningsmaterialet. 
• nej 
• Som nævnt: meget sundhedsfagligt fokus 
• Generelt lidt ærgerligt at der er så meget fokus på eksamen og opgave.  

Meget kort tid mellem undervisningsmodulerne. Svært at nå at læse materialet. 

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: 
• super underrviser 
• Måtte godt være lidt mere afveksling mellem undervisningsformerne især på de dage, hvor XXX var 

på hele dagen. 
• Måske lige rigeligt med power points. 

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: 
• Nyt spændende stof. 
• Jeg var ikke tilstede til denne undervisning.... 
• Tror det vil være en god ide at bruge en anden oplægsholder til dette tema 
• Det virkede ikke opdateret længere - man fik fornemmelse af én, der var gået på pension og kørte i 

en tidligere rille... 

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: 
• Jeg var desværre fraværende denne dag 
• Jeg ville ønske at det var XXX i stedet for XXX. 
• Har ikke truffet hende 
• Det var XXX - og hun var god :) 
• hun var der ikke 
• Hun deltog ikke. I stedet kom XXX. Med fare for at være lidt hård - Oplægget var under al kritik. 

Hun var ikke en formidler to stort set ens artikler gav for mig ikke mening ind i temaet for modulet. 
• XXX har ikke været her. 

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: 
• Jeg var desværre fraværende denne dag. 
• Meget inspirerende. Godt formidlet 

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: 
• Jeg var desværre fraværende denne dag. 
• jeg havde en forventning om XXX og XXX er fantastisk men det var lidt øv. 
• Jeg synes, at det var en meget interessant undervisning, som jeg vil kunne tage mig med hjem.. 
• mere om capacity building 
• Fint - men lidt for meget gentagelse ift 1. Indkald. Måske materialet kunne koordineres lidt bedre, 

når der er forskellige undervisere på? 
• Sjov øvelse med billedkort 

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: 
• Jeg var desværre fraværende denne dag. 
• Det gav en god dynamik at de to undervisere på dagen skiftede hyppigt og kommenterede ivrigt på 

hinandens 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: 
• Det var en levende forelæsning 
• Kedeligt jeg havde svært ved at følge ham. 
• Jeg var ikke så interesseret i denne undervisning. Jeg synes, at det blev en rodet undervisning, da 

der kom for mange input ind i hans egen og den anden undervisers undervisning 

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: 
• Han har ikke været her 
• Ham hørte jeg ikke 
• XXX har ikke været her 

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: 
• Det blev meget praksisnært og ikke løftet så meget op på det teoretiske niveau 

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: 
• Spændende med god veksling mellem praksis og teoretiske overvejelser 
• Super godt indslag 
• God kobling mellem teori og praksis 

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: 
• Han er altid god 
• Jeg har vurderet til fredstillende, men jeg synes, at det blev  en rodet undervisning mellem XXX og 

XXX 

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 syntes 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? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Vi har hunde-frosset i Lindgren-lokalet 
• Der er meget koldt i lokalet 
• Altid hjælp at hente selv når man selv er uden for pædagogisk rækkevide. 
• XXX kan man altid regne med...:-)... 
• Be' om mere varme i lokalet :o) 
• Lokalet er koldt! 
• Ift faciliteterne - så er de gode, men der var meget koldt 
• meget koldt lokale 
• AUB: Der har til alle 3 indkald været koldt I "Lindgren" som ellers er et meget fint locale. 

AUB: Stolene er ikke rare at sidde på en hel dag. 
• Lokalet er meget koldt. 

Måske lidt mere pålæg til morgenmaden (når man kommer langvejs fra uden morgenmad) :-) 
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Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.     
• XXX 
• Ingen bemærkninger 
• Et varmere lokale 
• koordinere materiale mellem underviserne 

praktikerne skal vide, hvad vi undervises i og målrette deres oplæg dette med deres eksempler 
vekslen mellem gruppeopgaver og dialog og oplæg fungerer bedst 

• ønsker slides på siden inden undervisning. det giver bedre sammenhængende notater 
• Lektionsplanen er et utroligt vigtigt redskab for os studerende og det er vigtigt for os at link, PDF'er 

og lister er afstemte og opdaterede. Det er ikke altid tilfældet. 
Man oplever et overlap af litteratur "styringsparadigmer" Det er både godt og skidt :-) 

• Indslag fra XXX var ikke specielt godt. Ikke så relevant. 
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