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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: 
• det har været godt med matrixgrupperne - god pædagogisk øvelse 

meget litteratur på kort tid, som det kniber for mig at huske 
• Alt for meget pensum. Men det er vist et tilbagevendende punkt på dette modul som ikke bliver 

taget seriøst... 
• Der var meget litteratur og det var en del bøvl med at få styr på litteraturen. 
• Jeg oplever et modul, hvor der ikke er nogen rød tråd. De case oplæg vi havde fra XXX og fra en 

Phd om ledelse fra XXX var ikke relevant. 
Jeg oplever, at vi begynder med Reformer, også hører vi intet om det. Der bliver ikke bundet 
sløfter.  
så skal vi have om strategisk ledelse (det er der et modul der hedder)¨ 
så får vi om vidensorganisationer og professioner (det er der et modul der hedder) 
så var der lidt om magt --- tjo... det får vi lidt af på alle moduler.... 
det er utrolig svært at se sammenhæng i dette forløb.  
Når man læser målbeskrivelsen, ja så kan alt jo passe ind - men man må gerne skele til, hvad man 
får på andre moduler og sidst men ikke mindst - så skulle det her jo handle om reformer og 
forandringer.... 

• Det har været rigtig svært at få helt hold på sammenhængene i det forskellige litteratur og de 
forskellige oplæg - har brugt en del tid på at forsøgs at få et overblik. Tid jeg frygtelig gerne vil 
have brugt på at få et større udbytte 

• Planlægningen har været meget forvirrende, især med ændringer i litteratur. 
Der har været utydelig ud meldinger omkring udstedte opgaver/ gruppearbejde, så der er brugt 
unødvendig tid på opsamling.  
Som ved sidste evaluering, så var tilbagemelding på, at der var utrolig mange engelske tekster, 
hvilket ikke har ændre sig.  
Vær mere selektiv på, hvilke tekster det skal læses. 

• For meget litteratur. 
• Flere relevante eksterne oplægsholdere. Derfor positive svar på relevans og fagligt indhold 

Litteratur totalt overkill og rigtig ærgerligt at se den manglende kobling mellem teori og praksis og 
også mellem det  læste stof og undervisning. 
En meget skuffende oplevelse af et så super relevant emne. 

• Alt for megen litteratur og for svag kobling til virkeligheden. For lidt operationalisering af teori. 
• Et meget litteraturtungt modul. 
• Det har været utrolig givdigt at være i matrix-grupper ved hver seminargang. Stor læring forbundet 

med gruppearbejdet og de løbende "elev" præsentationer. 
• 1000 siders litteratur er for meget 
• Der har været meget læsestof 

Der har været en stor bredde i litteraturen og modulets vinkler - lidt mere fokus vil nok være 
formålstjenestelig. 
Enkelte undervisere (i særdeleshed XXX) har svært ved at styre 
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"klasserummet"/undervisningsrummet, hvorved enkelte studerende får uforholdsmæssig meget 
plads - og vel og mærke til "diskussioner", som ligger langt ved siden at undervisningen og får 
temmelig mange andre til at falde fra. jeg var personligt så umotiveret efter formiddagens 
undervisning, at jeg kørte hjem. Sådan bør det jo ikke være. 

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: 
• jeg har fået et godt indblik i reformer og forandringer, men det er en stor mundfuld litteratur på 

kort tid. niveauet er højt men det ser jeg som en fordel for min læring 
• Noget uoverskueligt da der mangler en rød tråd og et overskueligt pensum 
• Desværre overskygger den pædagogiske tilgang til modulet indholdet. herudover det overkill der 

var i litteratur og manglende sammenhæng til praksis i store dele af modulet. 
• Der skulle have været sat fokus på færre emner, som til gengæld skulle have været bearbejdet 

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

• Den måde vi var ude og arbejde med teksterne var god. Det var svært men det styrker forståelsen 
af litteraturen 

• kombinationen a litteraturen og de forskellige oplæg binder faget sammen 
de pædagogiske øvelser er rigtig gode plus refleksionerne over gangen før giver lige et blik for, 
hvad jeg fik med fra sidste seminar 

• enkelte fremragende indlæg, stor engagement fra XXXs side som gennemgående figur. 
• God øvelse med matrixgrupper 
• Matrixgrupperne var et godt indslag 
• Jeg er sikker på, at underviseren har en del viden, som hun kunne have fået i spil på en meget 

bedre måde end at hente forskellige oplægsholdere ind, så var der måske kommet noget mere 
sammenhæng. 

• Matrixgrupperne.  
Eksterne oplægsholdere 

• Giver et godt overblik over reformers betydning for eget felt. 
• Gode og relevante indlæg, undervisere. 
• Gode kompetente undervisere. 
• Det potentiale der er i selve emnet 
• XXX 
• Fagligt kompetente undervisere 
• Læring forbundet med omsættelse af litteratur gennem matrix-gruppearbejdet. 

Fedt med SÅ kompetente undervisere. Og luksus at få undervisning fra de ypperste på områderne. 
• Professionelle undervisere 
• Interessant litteratur 
• Undervisning fra XXX i øjenhøjde. 

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

• Den overordnede planlægning for os som er på holdforløb gjorde at vi 2 uger var afsted 4 hele dage 
- det er super svært at passe ind med et fuldtidsarbejde. Man kunne ikke nå at forberede sig 
ordentlig og man får for lidt ud af forelæsningerne når de ligger så tæt. 

• det kan jeg ikke svare på - jeg har været fint tilfreds. 
• Meget fragmenteret program og lidt for spredt. Enkelte dårlige indlæg.  

Ikke helt enig i prioriteringen af tid til diverse foredragsholdere. 
• Man vil for meget på en gang i dette modul. Det var for flere svært at se sammenhængen mellem 

de forskellige emner der hver især kunne fylde et modul ud 
• Rod med litteratur og for meget af det. 
• Der blev ikke bundet sløjfer. så man kunne forstå, hvorfor vi skiftede "scene" så hyppigt mellem 

emnerne - uden sammenhæng 
Vi brugte alt alt for meget tid på at fremsøge litteratur, og det er meget frustrerende. 

• Litteraturen 
Manglende overblik og klarhed over sammenhænge 

• Det handeler meget om sygehuse, løft det op i andre perspektiver.  
Søgning af artikler til læsning skabte meget stor frustration. Selv med kursus på biblioteket, så er 
der brugt alt for meget tid til at lede efter litteraturen.  
Med tanke om kursusgebyr, så tilbage til udlevering af litteratur igen, eller ligge link ind, så der ikke 
skal spildes så meget tid med at lede efter det. (vi har også et arbejde der skal passes) 

• Jeg synes ikke der var nogle "største svaghed", det har været et godt opbygget modul. 
• Litteratur tung  

Artikler blev løbende skiftet ud. 
Manglende overblik fra planlæggers side 
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• Den pædagogiske tilrettelæggelse og manglende indsigt fra XXXs side i hvilken modtagergruppe 
hun har på modulet. 
overkill på litteratur 
tilsidesættelse af sammenhæng mellem teori og praksis 

• Manglende udsendelse af litteratur i kompendieform. 
• For meget litteratur, der gør model lidt uoverskueligt 
• For meget litteratur 
• for meget litteratur - for upræcist modul: 

Der er stor forskel på "implementering af nationale reformer" og "forandringer i daglig praksis". 
Begge dele kunne bære selvstændige moduler. 

• Litteratur ikke let tilgængeligt. Fagligt uinteressant og til tider lavt niveau og uaktuel forskning. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX er en dygtig formidler af svært litteratur 
• Det kan være svært at finde ud af, hvor er hun i sin undervisning, hvilke litteratur henviser hun til, 

hvad vil hun med undervisningen. 
Det blev lidt for meget: jeg er underviser, i er studerende... 

• Har været glad for matrix grupperne god læring. 
Kunne godt undvære fremlæggelsen. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• en fin case at lære af 
• Fagligt var det ikke tilfredsstillende, da der ikke blev trukket paralleler til vores fag. Det handlede 

blot om en forandring i Randers Kommune. Det har vi jo nok alle stået i som ledere. 
• Fint, med praksis eksempler som bliver holdt på ledelses niveau, og ikke havner i fagorientering. 

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: 
• forelæsning på Skype giver en begrænset mulighed for dialogen 
• Selv om det skete via skype var det overraskende fint omend vi ikke fik lejlighed til at stille 

spørgsmål eller dialog 
• Rigtig fint. 
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• Der var udfordring pga. transport omstændighederne, og det gædagoiske blev måske lidt ramt af 
det, men det løst rigtig fint, når de praktiske omstændigheder var som de var. 

• Svært da det forgik på FaceTime 
• Sejt at han gennemførte en god forelæsning via Skype.  

Havde været fedt at kunne have dialog også - her havde AUB ikke styr på lyden. 

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: 
• dygtig indenfor sit felt. 
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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: 
• meget inspirerende formidling af litteraturren 
• Ingen ny viden. 

Hun kom med masser af energi og ville gerne provokere, det blev bare ikke så fagligt, nok mere 
sjovt.  
Det hun kom med kunne være gjort på 1 time og ikke 3 timer. 

• Meget spændende, og gode vinkler. 
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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: 
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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: 
• Alt alt alt for.mange slides. Han vil aæt for meget ift den afsatte tid. 

I øvrigt gentagelse fra LFG 
• Han havde nogle klare øjeblikke, men han virkede træt og gammel 



 

 
 

 
 
Evaluering, Ledelse af reform og forandring, E17 
07.11.2017: Distributionsmail sendt til 32 respondenter 
14.11.2017: Distributionsmail genfremsendt til 21 respondenter 
15.11.2017: Rykkermail sendt til19 respondenter 
21.11.2017: Rykkermail2 sendt til 16 respondenter 
29.11.2017: Rykkermail3 sendt til 15 respondenter 
Besvarelsesprocent: 56% 

 

13 16.01.2018/Pia Wosylus 

 

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: 
• Altid spændende med XXX 
• fantastisk formidler. 



 

 
 

 
 
Evaluering, Ledelse af reform og forandring, E17 
07.11.2017: Distributionsmail sendt til 32 respondenter 
14.11.2017: Distributionsmail genfremsendt til 21 respondenter 
15.11.2017: Rykkermail sendt til19 respondenter 
21.11.2017: Rykkermail2 sendt til 16 respondenter 
29.11.2017: Rykkermail3 sendt til 15 respondenter 
Besvarelsesprocent: 56% 

 

14 16.01.2018/Pia Wosylus 

 

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: 
• alt for lidt tid til sin 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: 
• Alt for orienteret imod sygehusverden, gav ikke mening for ude forstående. 
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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? 

 

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 fik ikke en velkomstpakke på mit første modul. dette er ikke mit første modul. 

forplejningen er lidt ensformig, men ok 
undervisningslokalernes størrelse har ikke været tilpasset holdets størrelse alle dage 

• Det er nævnt MANGE gange og i flere evalueringer: ost til rundstykker og frokosten særligt hvis der 
er laks er alt for saltet. 
Mht lokale så fik vi et lokale til færre personer end der gik på modulet... der stod begge dage et 
større lokale ledigt hele dagen. Det er svært at få et ordentlig udbytte når luft, plads og temperatur 
ikke er passende 

• Litteraturen meget forvirrende. Manglende, kan ikke findes, overskrifter passer ikke med 
litteraturliste, noget ikke nævnt i oplæg, noget angivet som ikke væsentligt osv. osv. har brugt 
usædvanlig megen tid på at ordne i det.  
Jeg vil så gerne have en skive ost til mit brød:-) 

• Efter en del moduler bliver menuén kedlig. 
• Maden r bare for dårlig, der må være andre der kan give et bud på dette. 

maden er uspiseligt og for saltet, og det er Fanm... for mange penge vi betaler i forhold til det vi 
får. 

• Flot og meget hurtig service fra mastersekretariatet. 
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Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• mere hensyn til at eksamensdatoerne spredes så meget som muligt for MPG holdforløb 
• Er nævnt før; 

Litteratur skal være på plads FØR modulet starter og henvisninger skal være korrekte. Det er 
frustrerende at skulle bruge så meget krudt på at finde tingene (som så ikke er der). 
Bedre og mere tydelig sammenhæng mellem de forskellige emner (måske bare en lille tegning...) 
ville forbedre forståelsen for budskaberne. 
Der er store forskelle mellem modulerne ift. Omfang (forberedelse og litteratur), kravene til den 
skriftlige opgave og underviserens forventninger. 

• Slides skal ligge klar senest dagen før - hver gang - det er altid ønsket - og det må være muligt. 
• Der skal meget mere struktur, form og indhold.  

Det skal hænge bedre sammen - lav en rød tråd i forløbet 
• Tilbage til udsendelse af kompendium. Et must... 
• Jeg er gennemgående tilfreds. Super modul, med meget engageret ledelse og tilrettelæggelse. 
• Mindre pensum 

Litteratur fast inden modul start 
• Juster litteraturen og gør den tilgængelig så ikke alle selv skal finde det på universitetsbiblioteket. 

den pædagogiske tilgang justeres fra XXXs side så det fremadrettet er til voksne mennesker. 
Tilrettelæggelse af gruppearbejdet, selve tilgangen med spørgsmålene til den læste tekst og 
fremlæggelse er meget dårligt givet ud. Der er ingen grund til at vi skal øve os i at stå foran en 
forsamling og fremlægge noget. Det er for mange af os helt almindeligt arbejde. Den formynderiske 
tilgang er kontraproduktivt til læring. 

• Mindre litteratur 

Det fysiske og æstetiske studiemiljø:  
I hvilken grad føler du de fysiske omgivelser er stimulerende for læring?  
Vurder i hvilken grad: 
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De fysiske forhold, som dannede rammen om semesterets afvikling? 
(undervisningslokaler, indeklima, udstyr, osv.)  
Vurder i hvilken grad: 

 

Det fysiske og æstetiske studiemiljø:  
Der er gode faciliteter til pauseaktiviteter? (fx hyggekroge, fysiske aktiviteter, 
kantine)/ Indretningen af bygningen inviterer til socialt samvær?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Vi har nogle gange siddet rigtig mange mennesker i et af de mindre lokaler selvom det store lokale 

er ledigt - det er lidt træls, der bliver dårligt indeklima når man sidder så tæt og det er svært at få 
plads til alle tingene både bøger og computer mv. 

• Alt for dårlig luft. 
• Sidder meget tæt nogle af dagene. Kan knapt have pc`eren på bordet 
• VI har siddet i for små lokaler flere gange, selv om vi er mange på dette kursus. 

Der må vil være en eller anden der kan tælle. 
• Undervisningen er på enkelte dage sket i for små undervisningslokaler i forhold til antal deltagere. 
• Vi har enkelte (FÅ) gange været i små undervisningslokaler, hvilket giver et presset indeklima med 

et stort hold (32 deltagere). Ærgerligt når større lokaler står ledigt ved siden af. 
Sofa arrangementerne på AUB fungerer super til gruppedrøftelser. 
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Det psykiske studiemiljø:  
Jeg oplever et godt studiefællesskab på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Det psykiske studiemiljø:  
Jeg trives på min uddannelse?  
Vurder i hvilken grad: 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Et lidt mærkeligt spørgsmål ift at det er en.modul opbygget uddannelse... jeg ser mine 

medstuderende 6 dage over ca 1,5 måned.... hvor meget psykisk studiemiljø oh studiefællesskab 
regner I med at vi kan få her? 
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