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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: 
 

 Lidt ærgerligt at begge cases på faget var fra sygehus verdenen- og det siger jeg selvfølgelig fordi 
min baggrund er kommunal. 
Jeg er ny masterstuderende og kunne nok godt have tænkt mig lidt mere struktureret tilgang til 
f.eks. litteratur valget - hvad er pensum osv. 

 Det har været for rodet og for usammenhængende, der mangler en rød tråd i faget. 
Forberedelse til modulet virker ikke ordentligt gjort 

 Der var mange bøger, og de kom dryssende ind på listen da kurset var gået igang. kunne godt have 
brugt mere specifikt liste over hvilke kapitler i nogle af bøgerne der var mest relevante. 

 Meget littteratur, der burde sorteres lidt. 
 meget sen udmelding fra start om pensum og indhold. derefter stor forvirring og to rettelser om 

pensum. meget relevent fag og gode bøger men undervisningen af andre XXX er ikke god, idet den 

er svær at sætte i perspektiv i forhold til pensum (hvilket ikke trods gentagne opfordringer er 
oplyst) og idet den Pædagogiske formidling ej heller er god 

 Generelt synes jeg der er meget litteratur til faget ift. øvrige fag. 
Der går meget tid i undervisningsplanen til sparring med medstuderende ift. den skriftlige opgave. 
Istedet kunne der gives mere tid til f.eks. XXX lektion. 

 Jeg synes organiseringen af modulet i forhold til de studerendes muligheder for at planlægge. Det 

er var uklarheder både hvad angår litteratur og pensum. Det dur ikke på et Mastermodul med 

studerende med så tralvt en arbejdsliv ved siden af. 

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: 

 
 Jeg har gennemført de fleste moduler på uddannelsen, og synes at det kan være svært at finde 

fokus og det specielle ved de enkelte moduler. 
 gennem litteraturen er jeg blevet klogere men ikke genne undervisningern - bortset fra XXX og XXX 

som gjorde det godt 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Emnet/tematikken er fantastisk 
 Indlæg af XXX og XXX. 
 At bestemte undervisere virkelig mestrede at omsætte teorien til praksis under forelæsningerne. 

At eksamensopgaven var integreret allerede fra starten af forløbet. 
 Jeg har gennemført de fleste moduler på uddannelsen, og synes at det kan være svært at finde 

fokus og det specielle ved de enkelte moduler. Litteratur og forelæsninger har næsten det samme 

fokus fra modul til modul. 
 Bred præsentation 
 Er kommet rigtig godt rundt om forandringsledelse 
 XXX indlæg 
 Bred vifte af kompetente undervisere 

 En generel, bred indføring i forandringsteorier. 
 XXX var god, men der har generelt været alt for meget pensum og gruppearbejde til at komme i 

bund 
 forelæsninger med XXX, XXX, dog havde XXX lidt meget han gerne ville igennem, kunne godt have 

brugt mere tid på det. 
 Godt med forelæsninger, og kobling til aktuelle reformer. 

Godt udbytte via interaktion med medstuderende. 
 meget relevnat emne som har stor relevans 

 Giver bedre indblik i faldgrupper i forhold til at lede forandringsprocesser, især hvis de er ledet af 
reformer, som ikke nødvendigvis giver mening. 
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 Interessante og relevante indlæg om forandringsledelse 
 Styrken har været nogle af underviserne og emnet i sig selv, som er yderst relevant. 
 Interessante oplæg, der nogle gange var fagligt meget relevante og interessante. 
 Reform og forandring er to meget store temaer som det var spændende af få indblik i. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Svagt organiseret, for meget læsestof og manglende kobling mellem teori og praksis 
 For meget tid på casegennemgange af sygehussektoren, når man ikke er en del af denne - med et 

ikke sammenligneligt fokus til andre sektorer og andre forandringssituationer. Indlæg af XXX 
usammenhængende og fremstod ikke forberedt overhovedet. 

 Der manglede struktur - oplysning om bøger kom for sent, og da de kom var de ikke reserverede 
hos Factum books. Resultatet var, at de kom dagen efter de skulle have været brugt i 
undervisningen. 
Link til artikler ligger forskellige steder på moodle - de burde være samlet så de var til at finde (der 
er både i program + under de enkelte undervisnings samlinger). 
Er dato for aflevering klar? Der står her efter undervisningens afslutning fortsat to forskellige 
afleveringsdatoer i materialet. 

 Modulet har en opbygning, som minder alt for meget om forelæsninger, der egner sig til studerende 
på kandidatuddannelserne. Modulet forstår ikke i tilstrækkelig grad at få vist vejen mellem teori og 
praksis. 

 vejledning i opgaven. 
 den noget løse struktur 
 For meget gruppearbejde. 

 Megen teori og lidt tid 
 Det ønsker at gabe over både makroniveau (reformteori) og mikroniveau (forandringsteori), men 

lander kun halvt i begge dele - dog mest i forandringer. 
 Alt for usammenhængende og modulansvarlig virker desværre ikke engageret og velforberedt 
 vejledning ift opgaven kunne godt være uden for undervisnings tiden. 
 Generelt er der på MGP kurser meget fokus fra start på rapporten. Det er lidt hæmmende for 

læringen fordi man ret hurtigt mentalt sporer sig ind på sit problemfelt og tilhørende modeller og 

litteratur. 
Det gælder også nærværende kursus. 

 ansvarlige underviser, der ikke kommunikerer klar og tydeligt men skaber yderligere forviring, 
ustruktureret jf tidligere bemærkninger. 

 Omfanget af litteraturen. Det virker uoverskueligt til et 5 ETCS fag. 
Lidt modsigende ift. ovenstående kommentar vedr. litteraturomfang, men måske litteratur vedr. 
meningsdannelse, da dette kan være nødvendigt at skabe ift. politiske reformer, der ikke 

nødvendigvis er fagligt eller økonomisk underbygget (udover fordefinerede McKinsey rapporter) 
 Der er brugt meget tid på diskussion og gennemgang af vores oplæg til eksamensopgaver. Jeg 

synes ideen med at man sættes i gang med opgaven tidligt og at vi som elever skal tage stilling til 
hvad vi vil skrive om er god, men jeg synes der er brugt for meget undervisningstid til det. 

 Kurset strukturering og styring. 
 Der savnes mere struktur og helhed i "den samlede pakke". XXX var den eneste, der reelt tænkte i 

helhed. 
 Det at der er tale om et meget stort emne, gør at der er mange tilgange og meget litteratur som er 

relevant. 
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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: 
 Gerne en lidt klarere fornemmelse for hos forelæseren, at det er studerende med praksiserfaring 

modulet skal henvende sig til. 
 det lykkedes ikke underviser at forklare og fortælle hvorfor det var relevant det der blev undervist i. 

lav og monoton stemmeføring. altid vævende svar "som på en ene og anden side" eller "det kan 
man måske". er klar over at ikke alt har et entydigt svar, men meget mere klar kommunikation bør 
være til stede. 
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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: 
 Jeg var ikke tilstede 
 mener ikke han havde forelæsninger på dette hold? 

 Var forhindret i forelæsningen og kan derfor ikke kommentere. 

 har ikke set nogen med ham 
 XXX har ikke haft forelæsninger, men har virket som vejleder. 
 Han har ikke forelæst på kurset. 
 Han holdt ikke forelæsninger 
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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: 
 Det var en ordentligt omgang Power Point!! Men vi kom igennem  
 rigitg fint og inspirerende. evner at forklare hvorfor det der forelæses om er relevant. 

 Måske lidt for kort tid til gennemgang af utroligt mange teorier om forandringsledelse 



 

 
 

 
 

Evaluering, Ledelse af reform og forandring, E16 
09.11.2016: Distributionsmail sendt til 30 respondenter 
24.11.2016: Rykkermail sendt til 21 respondenter 
14.12.2016: Rykkermail2 sendt til 13 respondenter  
Besvarelsesprocent: 63% 

 

9 02.01.2017/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: 
 spændende emne, men nogle gange var det mere oplæsning af slides, som vi selv skulle læse,  og 

videre.. 

 Har ikke hørt 

 var ikke til stede 
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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: 
 Må gerne performe lidt mere og højere volumen, det vil give mere gennemslagskraft. 

Masser af viden som vil komme til sin ret. 

 fint men ikke et oplæg med "grundtyngde" for modulet , men fint at hun i relation til opgavemetode 

fortalte om hendes afhandling 
 Hun har desuden være rigtig god i vejlederrollen. 
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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: 
 Perfekt, nærværende med humor og intelligens. Fremragende. 
 spændende og levende, humoristisk 
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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: 
 Har ikke hørt. 
 ej ses hende 
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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: 
 Meget kompetent med videnskabelig underbyggelse og henvisninger og dejligt struktureret. 
 super fint og medinddragende. godt engagement og klare svar 
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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: 
 var ikke med 
 Ved ikke. 

 så hende ikke 
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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: 
 Har selv været stærkt involveret i casen 
 Ved ikke 
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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? 

 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
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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. 
 Jeg fik mit velkomstbrev og litteraturliste noget sent og først efter en rykker - ikke heldigt, men ej 

heller en katastrofe ;o) 
 Det er et problem at fortroligt indhold er tilgængeligt for alle på moodle, når man lægger sin opgave 

op. 

 velkomstpakke - se tidligere  
moddel er ok, men stor fejl at man kun  kan uploade opgaver undervejs så alle kan se dem. bør 
være større grad af mulighed for fortrolighed. 

 Desværre blev vi ved flere lejligheder tildelt et for lille lokale ift. holdets størrelse 
 Klasseværelserne er nogle gange for små i forhold til antallet af studerende 
 Nogle af de tildelte lokaler på AUB var for små til det store hold 

 Det kunne være dejligt, hvis Moodle linkede op til min arbejdsmail, så jeg fik besked, når der er 
nyt. 


