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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: 
 

 Tidligere udsendelse af pensum, færre mødedatoer - det er svært at få det til at hænge sammen 
med travl hverdag. 

 Et noget ustruktureret modul, som godt kan være svært at få samling på.. 
 Ift. litteraturen kunne det være godt med nogle fælles grundbøger, da det alligevel er mange af de 

samme emner/teoretikere, der går igen. Lige nu får man så belyst emnerne via både løse artikler, 
links, bøger og kompendium. Kunne være fint med blot 2-3 grundbøger og som supplement blot 

kompendiet. 
 Intentionen med modulet er god. Og med rette indstilling, tilrettelæggelse mm. kunne udbyttet 

have været meget bedre. Der har været mange udfordringer undervejs. Organisationsbesøgene var 
lærerige. Burde have gjort noget mere ud af dem, besøgt flere i læringsgruppen end vi gjorde. 
Datoerne burde have været fastlagt på forhånd. Panik med kalendergymnastikken - særligt inden 
sommerferien.  

Jeg synes, at meget af litteraturen omhandlede læring - kunne godt have mere bredde på 
litteraturen.   
Læringsgruppen har ikke fungeret. Blev delt. Nogle fra læringsgruppen var meget fraværende, 
virkede ikke motiveret, bagatelliseret forløbet - skulle bare overstås, enkelte fra læringsgruppen 

blev ofte forstyrret af telefonopringninger mm. Der var desuden tvivl om læringsgruppens virke. 
Burde have sat en erhvervskonsulent på den første gang til hver gruppe for at sætte gang i en 
positiv proces. Meget overladt til os selv - og der var mange meninger, interesser. Det var bl.a. en 

udfordring at en stor del af læringsgruppen slet ikke havde ledelseserfaring. Burde være i sin egen 
gruppe. Jeg havde forventet et ledelsessparringsrum - det fik jeg ikke helt.  
Dog har den sidste del af forløbet været klart bedre. 

 Der er et forbedringspotentiale ift. planlægning og ikke mindst kommunikation af de enkelte 
moduler, møder i læringsgrupper mv. 

 Det er supergodt, at modulet strækker sig over så lang tid, da det giver refleksionstid, og tid til at 
lære hinanden at kende i læringsgrupperne. 

Læringsgrupperne er en væsentlig årsag til at modulet skaber refleksion. Vores 2. vejleder XXX var 
samtidig god til både at udfordre og støtte os. Vores første vejleder var for grøn. 
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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: 
 

 Modulet har været lærerigt. Jeg er blandt andet blevet mere optaget af, at se/observere andre 

ledere. Ligesom jeg arbejder med mig selv ift., at se mig selv fra et metaperspektiv. 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 At det var praksisorienteret 
 læringsgruppen 
 Gruppe tilknytning 
 Læringsgrupperne, især virksomhedsbesøg hos hinanden 
 Stort udbytte af refleksioner i læringsgruppen 
 Læringsgrupperne, længden af modulet, læringsgrupperne, tilbagevendende møder. 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Læringsgrupperne... det blev det samme der kom op hver gang vi mødtes og der var desværre 

stort fravær i læringsgruppen. Enten skulle det struktureres mere eller også skulle der ikke være så 

mange dage sat af. Gruppeeksamen bliver en udfordring, da det tager meget tid fra os og vi har et 

arbejde der skal passes 
 Bliver nemt lidt for meget løs snak - måske kunne man lave lidt mere styrings i grupperne - fx. ved 

at uddele roller 
 Stor forskel på vejlederne. 
 Teori kan være svær at koble da den enkeltes udfordring kan være noget forskellig fra andres 
 utydelighed 

 At man ikke får igangsat læringsgrupperne, så man sikrer refleksion, dermed mister de værdien. 
Det er meget lagt an på at nogen i gruppen tidligere har superviseret eller coachet. At man ikke 
kobler teori og praksisøvelser. At der italesættes at det ikke er et teoritungt modul og det ikke 
vægtes højt. At man har brugt så mange lære ressourcer på at sidde i læringsgrupperne, men de 
forholder sig tavse. Det er da spild af tid og kunne bruges meget mere relevant i forhold til læring. 

 Struktur 
 AT der ikke sættes retning i analyse modeller. Det er alt for meget op til en selv at håndtere hvad 

man vil 
 Ingen 
 Den første vejleder var katastrofal - den sidste var kanon.. 
 Måske lidt flere hele dage, halve dage giver ikke så meget udbytte 
 Et alt for langt forløb over to semestre. Vil klart anbefale, at det gennemføres på et semester. 
 Eksamensmodellen synes jeg er uhensigtsmæssig. Den er al for tidskrævende i forhold til udbyttet. 
 Ingen setup for projekteaflevering 

 Ingen 
 Til tider lidt for meget 'navlepilleri' 
 Jeg kan ikke nævne svagheder 
 kunne godt have brugt lidt mere undervisning i opgaven - rammebetingelserne for bred. 
 halve dages undervisning. 
 Nogle gange svært at se en sammenhæng og relevans i de emner der blev taget op på seminarerne 

Manglende konkretisering af hvad eksamensopgaven egentlig skal handle om og hvilke krav der er 

til eks. teori og empiri. Meget langt tidsforløb , her synes jeg især det var svært at se 
sammenhængen mellem seminarerne og huske hvad der var sket tidligere. 

 mgl rådgivning i relation til litteraturen 
 Ikke alle studerende var lige motiveret og indstillet på forløbet - kræver noget af den enkelte 

person at åbne op - turde give noget af sig selv. Tillid i gruppen manglede.  
Ikke alle var ledere - burde være i deres egen gruppe.  

Tilrettelæggelsen - særligt ift. læringsgrupperne. Hvad var formålet? Processtyring manglede. 
 Ustruktureret start omkring læringsgrupper.  Der kunne med fordel arbejdes med kontraktstyret 

supervision (inspireret af Benedicte Schilling) og individuelle læringsmål 
 Uplanlagte ov ustruktureret. Underviser, der ikke ledte undervisningen, manglende overholdelse af 

tidsplan f.eks. ved opstart efter pauser 
 Jeg oplevede ikke nogen svagheder 
 Besøg i egen organisation kommer alt for tidligt i forhold til klarhed over opgave, arbejdsemne - 

alternativt skal man være lidt mere styrende (det er stadig meget lidt styrende) ift. hvordan man 

indholdsmæssigt tilrettelægger et besøg, så det er mest robust ift., at de færreste har klart, hvad 
de skal skrive om/arbejde med. 

 For meget fokus på de refleksive gruppeprocesser i begyndelsen. Det kan ikke bære så meget 
teoretisk snak og indledende introduktion. 

 Der var lidt for langt et slip fra forår til efterår. Der kunne godt puttes et læringsgruppemøde ind 

tidligere. 
lidt mere fokus på processen der lå foran os og opgaveskrivningen fra begyndelsen ville måske 
kunne få mere fokus på at bruge forløbet til et struktureret personligt udviklingsforløb. 

 svært at få greb om opgaveskrivningen - havd er formålet? 
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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: 
 Meget let at følge med måske lidt for simpelt 

 Det var meget løst 
 Teoretiseringen vedr. de refleksive grupper og feed-back trækker ned. 
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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: 
 Han var intet mindre end fantastisk..... 
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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: 
 deltog ikke 
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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: 
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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: 
 har hun undervist? 

 Kan ikke huske forelæsning ved XXX! 
 Hende har jeg ikke mødt 
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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: 
 Ingen forelæsninger med XXX. 

Men hun har været en rigtig god vejleder, med rigtig mange gode faglige input :-) 
 Hende har jeg ikke mødt 
 Særligt i 2. Del har det været meget udbytterigt. 
 Hende kan jeg set ikke huske 
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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: 
 Hende har jeg ikke mødt 

 kan ikke huske 
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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? 
 ok 
 ikke første modul 
 ikke første modul 

 ok 
 det er mit 4. modul 
 ok 
 Det er det ikke 
 ikke mit første modul 
 Ja 
 Er ikke mit første modul 

 ok 
 N/A 
 Nej 
 OK 
 ikke 1. modul 
 Ikke foerste modul 
 Ikke første modul 

 det er ikke mit første modul 
 Ok 
 Ikke min 1. modul 
 N/a 
 Tilfredsstillende 
 ikke første modul 

 Ikke første modul 

 ikke relevant 
 det er det ikke 

 

Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 

masteruddannelsen? 
 Ok 
 gode 
 fine 
 de er fine 
 ok 
 ok 
 fint 

 Gode 
 Flot 
 ok 
 Ikke ok at der en dag manglede frokost - modulerne er dyre nok.. 
 De er fine 
 gode forhold 

 ok 
 Gode 
 Ok 
 Fine 
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 Rigtig gode 
 fine 
 Gode 
 De er fine, har dog i et andet fag vaere udsat for at vi er for mange ift. antallet af siddepladser i 

lokalet 
 Gode, dog nogle gange for små lokaler til  forelæsninger med hele holdet 

 super 
 Ok 
 Fine. Nogle af lokalerne er små ift. antal studerende. 
 Fint 
 Ok 
 Mindre tilfredsstillende - mangler gruppelokaler 
 ok 

 Rimelige, men der var nogle problemer med grupperum og fordeling 
 fine 
 fine 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
 Forvirrende når man ikke får noget introduktion til det. Der var et hurtigere overblik i first class, 
 ok 
 ja 

 hmm mangler lidt intro og irriterende at skifte system. jeg oplever manglende sammenhæng ift aau 
systemer generelt 

 ok 
 ikke logisk 
 fint 
 Ok 
 Flot 

 ok 
 hmm... 
 Det er let 

 Virker godt og overskueligt 
 fint 
 kræver til tilvænning - skal nok komme. Var glad for det gamle system 
 Ok men kun brugt det lidt. Godt det fungerer som en browser 

 Godt 
 Fungerer fint 
 OK 
 Ok 
 Lader til at vaere et bedre system end det gamle 
 Godt 

 OK, mangler dog mail adgang 
 Ok 
 Fint skal lige lære det at kende. 
 Ok 

 Fint 
 Fint 
 ok- mangler indhold 

 Ok 
 godt 
 ok 
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Hvad synes du om madordningen? 
 Ok 
 ok - ost til morgenmaden 

 fin 

 fin 
 ok 
 rigtig godt! 
 under middel 
 Ok 
 Flot 

 ok 
 god - når den fungerer 
 Dejlig mad 
 Ok ordning, men meget det samme 
 ok - lidt det samme 
 God mad - men det bør fremgå hvornår der er frokost med. Fx. de halve seminardage, hvor nogle 

kører langt for 

 Ok, blev glemt en af gangene 
 Ok 
 God mad - 2 gange var der mod forventning ingen mad (den ene gang var en fejl) 
 OK 
 Super dejlig! 
 Den er fin 
 Godt 

 super - bortset fra de halve dage. Der kom det bag på een at der ikke var frokost 
 Ok 
 Okay - kunne godt være lidt mere udvalg om morgnen. 
 Fin 
 Der har været nogle kiks, manglende mad en enkelt gang 
 Super fint mad 

 når dne er der, er den ok 

 Ok, når der var bestilt mad. 
 godt 
 uklar 

 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

 Super service som altid 
 ok 
 ingen kontakt 
 helt fin 
 ok 
 rigtig godt 

 ok 
 Super godt 
 Perfekt 
 god 
 Dene r blevet betydeligt bedre 
 Ingen kontakt 

 Fin service og god hjælp 
 Ganske fint 
 N/A 
 Glimrende 
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 Godt 
 God service 
 har ikke været i kontakt 
 Fantastisk og uundværlig 

 Jeg er meget godt tilfreds med servicen 
 God service 

 det har jeg ikke været 
 Fin 
 Super - meget hurtig besvarelse - også i weekender. 
 Altid god service - hurtig respons på henvendelser 
 N/a 
 XXX ER FANTASTISK HJÆLPSOM 
 XXX er venlig og hjælpsom 

 Ikke kontakt 
 godt 
 fin 

 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
     

 Få litteraturen ud noget tidligere 
 hvis man skal supervisere hinanden, så skal man undervises i det. 

god ide at støtte op om at teori / praksis 
Det er problematisk at der sidder så mange, der ikke er ledere på uddannelsen i forhold til dette 
modul. Det kan man måske overveje i læringsgrupperne. 

 De praktiske informationer kan godt struktureres lidt bedre - man er tit i tvivl om hvor, hvad og 

hvem og skal finde informationerne i gl. slides el. lign. 
Ønsker mig en skive ost til mit rundstykke:-)  
Man lukker sig om sig selv - for meget AAU med hensyn til Forelæsningerne, bøger mv. 

 Jeg har været rigtig glad for den forståelse jeg har fået, jeg syntes det kunne være rigtig 
interessant hvis der kunne udbydes et modul om capacity uilding og samskabelse da det giver en 

fantastisk forståelse for den udvikling vi ser i disse år. 
 Har ikke nogen forslag 

 Mere infor om opbygning af projekteaflevering 
 rådgivning vedr. litteratur 
 Ok 
 Der skal være overensstemmelsen mellem det man siger og der man gør. Troede at alle, der gik på 

uddannelsen havde ledererfaring. Har forståelse for, at AAU er nødt til at give dispensation til nogle, 
der ikke har denne erfaring. Men så burde der i tilrettelæggelse af undervisningen tage højde for 
det. 

 Konverter en del af aktiviteterne på modulet med kontraktstyret supervision ved erhvervspsykolog 
med tydelige læringsmål og observationer i praksis 

 Næsten alt på dette fag. Underviserens gennemslagskraft i særdeleshed 
 JEG HAR NÆVNT FORBEDRINGER TIDLIGERE I EVALUERINGSSKEMAET! 
 Oplæg ud før forelæsninger (ikke samme dag) 

Struktur i hvordan ting lægges i Moodle 

Korrekte og opdaterede møderækker og -steder 
Mere Weick 
Mere træning/indføring i feedback og refleksivitet 

 måske en individuel coaching/sparring vejledning 


