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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: 
• Generelt bidrager de medstuderende for lidt i undervisningen, det er også årsagen til at det 

pædagogiske er vurderet lavere. 
• Måske lidt for meget praksis og konkret projektdrøftelse, og for lidt teori. 
• Generelt er jeg godt tilfreds med modulet og jeg tænker at det jeg får med mig, kan jeg anvende i 

mit virke som leder. 

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: 
• I sær netværksledelse er nyt for mig. 
• Er glad for, at der er andet end Kotter på dagsorden, når vi snakker forandringer. 

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

• At vi kom fra forskellige fagområder og vi kunne sparrer med hinanden. 
• Forandringskommunikationsdelen 

Koblingen mellem det helt teoretiske og det mere praksisnære 
• Flere forelæsere med hver sin styrke. Altid godt at høre flere forskellige når det er lange dage med 

teori. 
• Godt med undervisning der løfter sig væk fra det meget tekstnære, og udfolder det der ligger 

mellem teksterne - særligt godt udfoldet af XXX 
• Den læring omkring planlægning og styring af et projekt. 
• Konkret og praksisorienteret 
• At der var en god kombination mellem de forskelige moduler, så der var en tydelig overgang... 
• fin gennemgang af projektledelse. Og spændende forelæsning omkring netværk. 
• Det organisatoriske læringsperspektiv koblet på forandringer. 
• at emnerne over de tre seminarer hænger godt sammen 

meget energiske og dedikerede undervisere 
at man skal lave en opgave, hvor man skal forbruge af den viden og de metoder, der er 
præsenteret på seminarerne 

• Den alsidige sammensætning af eleverne, den skaber et godt læringsmiljø for den enkelte 
Der var fra undervisernes side, lagt op til dialog 

• Fokus på det konkrete 
• underviseren formår at gøre faget meget konkrete og supplere flere perspektiver ind i 

undervisningen med komplimenterende kompetencer 
• Finveksling mellem teori, undervisning og grupper samt gæsteforelæser 
• Jeg satte stor pris på forelæsningen vedr. netværk og relationer. 
• Koblingen af teoretiske indlæg med erfaringer fra praksis 
• Var omkring emnet på flere forskellige måder 
• Praksisnær og direkte overførbar til ledelse i hverdagen 
• Koblingen mellem praksis og teorier 
• De studerende og litteraturudvalget - god tyngde. Jeg deltog desværre ikke første 

undervisningsgang, men de to gange jeg har deltaget har jeg også set eksempler på rigtig god 
undervisning. 

• Meget praksisorientet og forandringsledelse. Gode faglige dikussioner 
• Praksisnært 
• godt med dialog med andre projektdeltagere - erfaringsdeling 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Ingen 
• De enkelte modulers sammenhæng 

Projektledelsesdelen for tung på redskaber og "traditionel" projektledelse 
• Meget teori og lidt kort tid til vanskelige  gruppediskussioner. 
• Generelt dårlig deltagelse fra kursisterne. 
• Kommunikationsdelen kunne godt være mere tydelig i hvilke teorier, det var baseret på. 
• Sammenhæng / den røde tråd mellem forandringsledelse, projekter, netværksledelse og 

kommunikationsstrategier. Hvorfor lige disse emner under samme hat? 
• Kan ikke nævne noget ... 
• Organisatorisk læring sad ikke lige i skabet. Jeg syntes at skuespillet blev lidt fjern. Ellers en god 

ide med inddragelse af de studerende. 
• Engagement og medinddragelse. 
• For meget vægt på klassisk projektledelse til fordel for mere agil projektledelse 

En del ældre referencer i den litteratur, der henvises til. Det er ikke et problem i sig selv, at der er 
ældre referencer, men hvis der ikke er en eller flere referencer, der er helt nutidige, så synes jeg, 
det er et problem på en masteruddannelse 

• ingen kommentarer 
• Fokus på det konkrete 
• savnede dybere fokus på de klassiske dyder i projektstyring og ledelse 
• Jeg tror ikke helt gæsteforelæser og tidligere undervisning havde talt sammen, da det første var en 

gentagelse 
• ikke noget nævneværdigt 
• Litteraturen stikker måske lidt i for mange retninger men omvendt er det også fint med forskellige 

perspektiver, så jeg synes egentlig ikke kun at det er en svaghed 
• Godt modul 
• Sidste forelæsning kunne godt ligge før workshop med opgave, da workshoppen satte gang i en 

masse tanker, og koncentrationen faldt derfor i sidste forelæsning?? 
• Man kunne med fordel variere undervisningsformen mere. 
• Projektledelsesdelen - meget tekstnær gennemgang af materialet. Måske lidt for mange og korte 

drøftelsessituationer, hvor vi ikke kunne nå ret langt. 
• At vi ikke tog mere udgangspunkt i deltagernes egne cases i løbet af undervisningen. 
• vi er forskellige steder så undervisningen bliver et sted midt imellem 

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: 
• Projektledelsesdelen ramte skævt ift mit behov. Det blev for redskabsfokuseret og lineært i sin 

tilgang til forandringsprojekter. 
• Det ville være godt med noget bedre projektlitteratur, for eksempel den tungere udgave end 

projektledelse. Netop den bog har jeg haft glæde af på et diplom modul. 
• Meget engageret underviser. 
• Jeg var der desværre ikke 

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 føler det blev en grundig gennemgang af bogen om netværk, men den havde jeg læst og i ok 

omfang forstået, så jeg tænkte at man godt kunne have barberet gennemgangen ned og så have 
sat netværksteorien i relation til anden teori. 
Det var fedt med de små afstemninger og case-gruppearbejdet. 

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: 
• XXX laver en forelæsning ud fra hendes bog og glemmer de mange gode praktiske eksempler, som 

hun kunne finde blandt deltagerne. 
• Hun er en gevinst på alle masterforløb 
• Der var fart på :) 

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: 
• Det var på kanten til at være ligegyldigt, desværre, hvis det skulle tænkes om var det muligt at få 

noget teori ind om partnerskabelse. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Forandrings- og projektledelse, E18 
06.11.2018: Distributionsmail sendt til 25 respondenter 
12.11.2018: Distributionsmail genfremsendt til 7 respondenter 
15.11.2018: Rykkermail sendt til 6 respondenter 
29.11.2018: Rykkermail2 sendt til 3 respondenter 
11.12.2018: Rykkermail3 sendt til 3 respondenter 
Besvarelsesprocent: 92% 

 

10 11.01.2019/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX kommer ud over pensum og forsøger at inddrage os med en case, det gør han godt. 
• Kunne godt bruge lidt om magt begrebet også, ved XXX er et unikum heri. 
• Jeg synes det var rigtig spændende med det lille rollespil, men det havde helt klart fungeret bedre 

for mig hvis jeg havde fået lidt tid og info til at sætte mig bedre ind i rollen/casen (som jeg 
desværre ikke havde læst grundigt nok hjemmefra, må jeg indrømme). 

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? 

 

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? 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Forplejningen bliver desværre dårligere i takt med antallet af forløb, når smørfisk er en stående 

joke blandt mine medstuderende samtidig med at kaffen har været udsat for noget, som har 
ændret smagen - ikke til det bedre. 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.     

• Jeg tænker ikke der er noget der kan gøres bedre. 
• Kurserne må gerne holdes samme sted (dvs AUB). Det er lidt skidt med parkering i fibiger-området. 
• Måske skal I overveje case indsamling blandt de studerende inden kurset. 
• De studerendes forberedelse til at indgå i de opgaver, man stilles i undervisningen kunne optimeres 

ved, at vi bliver bedt om på forhånd at have nogle cases/projektcases med, som er forberedt 
hjemmefra i forhold til den opgave/gruppeopgave, der skal løses 

• ikke noget for nuværende 
• flere mindre gruppedrøftelser og cases til at bryde forelæsningstilgang 
• ikke umiddelbart nogle ting der skal gøre bedre. 
• Variere undervisningen lidt mere. Der skal ikke altid så meget til, små involverende breaks efter 20-

30 min. som fx XXX afstemninger, case og små videoer. 
Alt i alt har jeg været meget tilfreds og haft et stort udbytte af undervisningen og nogle rigtig 
spændende dage på AAU. 

Fik du den vejledning du havde brug for, når du henvendte dig til din 
vejleder? 

• Jeg har ikke henvendt mig endnu, så dette kan jeg ikke svarer på. 
• Ved ikke endnu. 
• Det ved jeg ikke endnu. 
• Ja 
• Grundlæggende ja. 
• ja 
• Ja meget ... 
• Spørgsmålet er ikke relevant endnu. Men jeg vil tro, at jeg får det. 
• Nu er forløbet ikke slut endnu! Derfor er denne evaluering endnu ikke dækkende, men udfyldt alene 

som et krav fra jer. 
• Ja, helt bestemt 
• har ikke været til vejledning endnu. Dog vil rygterne vide, at der er en godt vejledning, bare man 

præsentere noget der kan evalueres på 
• ja 
• Ja mon ikke 
• Ja 
• Ja 
• ja 
• Ja. 
• Det ved jeg ikke. Har endnu ikke haft vejledning. 
• Ja 
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