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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: 
 

 Synes dagene med XXX var mindre givtige da han ikke havde styr på slides mm. Var selv klar over 
dette da han flere gange konstaterede at det 'jo var XXX slides'...  
XXX oplæg var super godt 

 Opgave afleveringen lå14 dage efter sidste undervisning, hvilket næste ikke giver mulighed for 

vejledning, inden opgave aflevering. Der skulle afleveres 5 sider for at kunne vejledningen, hvilke 
var 3 arbejdsdage efter sidste undervisning. 

 Jeg har fået et stort udbytte af modulet i forhold til min egen ledelsespraksis og de udfordringer, 

som jeg bliver mødt af i mit daglige ledervirke. 
 Opstarten bar præg af udskiftning af underviser. 
 Kunne godt have brugt at den sidste dag som var meget konkret havde været på dag 1. 

Eller godt vekslen mellem teori og praktiske øvelser. 
Meget sent udmelding om eksamen opgave vejledning. 

 En stor del af litteraturen bliver ikke berørt, derimod bruges meget tid på emner, der ikke indgår i 

litteraturlisten. 
 modulets første dag med XXX - synes jeg var usammenhængende, og meget terapeutisk. 

Måske vi skulle have sluttet af med dette, så havde det givet mere sammenhæng 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 

undervisningen? 

 



 

 
 

 
 

Evaluering, Personligt lederskab og coaching, E16 
02.12.2016: Distributionsmail sendt til 25 respondenter 
16.12.2016: Rykkermail sendt til 8 respondenter  
Besvarelsesprocent: 75% 

 

4 06.01.2017/Pia Wosylus 

 

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: 

 
 Jei har klart fået nogle værktøjer, som jeg kan bruge i min daglige ledelsespraksis. 
 Coaching delen med XXX var ikke anvendelig for mig 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Redskaber til refleksion over eget lederskab 
 Den personlige udviklings del 
 Dygtige underviserer 
 Meget praksisorienteret og let at knytte teorien på sit daglige virke som leder. 

Meget grundlæggende teori om relationer og social konstruktivisme. 
 Koblingen til mit lederskab 
 I mange øvelser og pauser. Giver mulighed for at diskutere og drøfte mange praktiske aspekter i 

forhold til teorien 
 At jeg blev lidt mere klar over, min position i forhold til brugen af coaching i organisationen. 
 Samspillet mellem den teoriske forelæggelse og deltagernes praktiske erfaringer. 
 Vekselvirkningen mellem det personlige lederskab og den dialogiske coaching.  

Det hele kredser om relationer og dialoger - men med forskellige indfaldsvinkler, som samlet set 
danner et rigtigt godt fundament. 

 Vekslen mellem teori og praktisk øvelse 

 Disken mellem teori og praktiske øvelser 
 Seminar 2 
 At få indføring i relationsledelse 

 Den kritiske tilgang til coaching er en styrke og betyder en mere nuanceret forståelse af hvad 
coaching kan og ikke kan - hvornår og hvilke sammenhænge giver det mening at bruge den. Og at 
det også er muligt at bruge det en tilgang/tankesæt omkring samtaler og kommunikation generelt. 

 At teori og praksis gik op i en højere enhed på sidste del af modulet. 
 flere vinkler via forskellige forelæsninger. Dialogerne i plenum 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Det var igennem det hele uklart hvordan coaching skulle forstås og placeres: som et værktøj eller 

som dialog og ko0mmuniukation i bred forstand. 
 XXX 
 sygemeldinger hos undervisere :0) Dog meget fin indskiftning 2.12. 

 At der ikke har været mulighed for at tale mere om opgaven. 

 At vi på seminar 1 skulle foretage en rammesat coachingsession uden at blive indført i 
coachingteknikker - hvilket vi dog så blev på den sidste dag på seminar 3 :) 

 Opbygning af enkeltdelene gjorde det svært at få det teoretiske overblik. Hvordan hænger det hele 
samme i forhold til titlen på modulet? 

 Vikar til flere af undervisnings dagene, hvilket naturligvis var uheldigt. 

Der skal overvejes om en af underviseren, måske skal erstattes. Det skal ikke være afgørende om, 
personen har skrevet mange artikler eller bøger, men om personen formår at give et nuanceret 
billede af coaching betydning i ledelse. 

 En lidt uklar opstart, så måske også skyldes egen manglende erfaring. 
 De første dage var lidt svære at få hold på. Måske kunne man med fordel have lagt XXX 

undervisning i starten af forløbet, da det giver en grundlæggende indføring i coaching, som man 
følte, blev sprunget over i starten. 

 At coaching var talt meget op i modulets indhold, og blev først mod slutningen bredt ud til ikke at 
skulle fylde hele opgaven 

 Rækkefølge på dagene og sen udmelding af eksamen. Enledning 
 Seminar 1 
 Gik noget tid før det stod klart, hvad coaching egentlig er. 
 Tænker at det set kunne bygges mere logisk op: 

De første undervisningsgange kunne bruges på en mere praksisnær og grundlæggende forståelse af 

coaching med demo. Og siden bygge magt, tillid, samskabelse på - disse begreber blev ikke 
relateret i så høj grad til praksis. 

 At selve coaching begrebet først blev sat helt på plads på modul 3 
 terapeutdelen 

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: 
 Der var for meget direkte oplæsning fra power points 
 En tendens til at blive for filosofisk og højtravende og knap så praksisrelateret. 

 
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: 
 Forelæsningen var ok, men formålet stor uklart 
 Undervisningen var MEGET ustruktureret og XXX startede med at begrunde, hvorfor han først i dag 

kunne lægge slides ud på moodle...og alligevel sprang han hver anden slide over, fordi en eller 

anden XXX, som han tidligere har undervist med, havde lavet de pågældende slides. Det fremstod 
som useriøst og uprofessionelt. 

 Det var lidt flyvsk, og svært at få hold på forelæsningerne. 
 Undervisningen bar præg af at XXX havde overtaget slides osv fra en anden 

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: 
 Meget nærværende 

Meget praksisorienteret 
Meget konkret og brugbar/overførbar teoretisk gennengang 

 Formåde at bygge bro til praksis og gøre teorien meget nærværende. 

 Meget relevant og praksisnært 
 Super dygtig og kompetent 

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: 
 Samme som 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: 
 Samme som 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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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. 

 Slides må gerne uploades til Moodle senest aftenen før. 
 Sidder ofte meget tæt og det er svært at have plads til både papirer og PC. 

Vi spiser ikke dagmartærterne:-) kunne godt bruge et stykke pålæg til rundstykket i stedet for. 
 Ved sygdom, skal der sendes ud på registerings mail, og ikke på AAU mail 


