
 

Efterår 2019 
Personligt lederskab og dialogisk coaching 
 

Kvantitativ evaluering 
De MPG-studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste kursusgang i 
modulet. Underviser har ligeledes evalueret modulet kvalitativt på sidste kursusgang. Resultatet af den 
kvantitative evaluering fremgår i det følgende. 
 

Status 
Evalueringsskemaet er sendt til 16 respondenter, hvoraf 8 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 50%. 
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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet 

Planlægning, relevans, faglige og pædagogiske indhold, kobling mellem teori og praksis, 
indsats, litteratur og udbytte 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

• De engelske artikler er alt for svære at læse. Jeg har ikke fået dem alle læst. 
Seminar 2 burdet lægge som seminar 1, fordi det giver overblik over de 3 coaching generationer. 
Dvs seminarerne lægger i den forkerte rækkefølge 

• Dygtige undervisere og meget relevant modul. 
• Det er lidt svært at se koblingen imellem coaching og Personligt lederskab - de to temaer fremstår 

fragmenterede. En mere klar præcisering af sammenhængen ønskes. 



 
 

Interesse for fagområde, fagligt udbytte og fagligt indhold 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Modulet sætter mange tanker om eget lederskab igang 
• Meget interessant område, som godt kunne have fyldt 2 moduler (coaching og  

Ledelseskommunikation) 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Netværk og erfaringsudveksling med andre studerende. Delen om personligt lederskab og 

refleksivitet var meget godt. Her var det nemt at perspektivere til egen praksis. 
• Dygtige undervisere. 

NN fik protreptikken ned på et godt niveau. 
NN og NN er dygtige undervisere 

• Kobling til praksis og skiftende undervisere med forskelligt syn på verden 
• Dedikerede undervisere 
• - Højt fagligt niveau 

- Gode undervisere 
- Gode medstuderende 

• Mange forskellige kompetente forelæsninger 
• Det praksisnære i forhold til relationel ledelse, protreptik og coaching. 
• Øvelser og anvendelse af værktøjer (særligt coaching) 

Lille hold gav god dialog 
Stærke faglige undervisere 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Nogle af de angivne tekster bliver lige en tand for højtflyvende. Der er stor forskel på deltagernes 

forudsætninger for at forstå alle tekster. 
• De engelske tekster 

jeg tog lang tid om at se pointen med storytelling. Bedre introduktion til hvad det kan bruges til, og 
hvorfor det er en del af modulet 

• Rækkefølgen i oplæggene - i forhold til en helhedsforståelse af modulets emner 
• Ikke umiddelbart nogle 
• - De engelske tekster 
• Nogle gange svært at se den røde tråd mellem de forskellige temaer 
• Meget læsning forud for modulerne. 
• Uklar kobling mellem modulets 2 hovedtemaer 

smule uklart hvad den konkrete opgave består af. 
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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 synes du om forplejningen? 
 

 

 

- 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.     
• Lokalet var ikke godt - bordopstillingen gav flere uheldige positioner, hvor folk sad med ryggen til. 

Derudover var der ikke tilstrækkelig adgang til strøm til pc'er. 
• Fortsæt den gode stil 
• - Begræns den engelske litteratur 
• Det kan være svært at finde de artikler, vi skal læse. De engelske tekster har været svære at 

forstå. Noget mere om opgaveskrivning. Mange har ikke prøvet det før. Mere grupperefleksion over 
praksis. 

• tidlig og skarp forklaring på opgavens indhold 
Vejledning kan med fordel spredes mere ud 
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