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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: 
• Veltilrettelagt og gennemført modul 
• Der var i undervisningen meget få afvigelser og spontane input i forhold til slides. Faktisk temmelig 

uinspirerende 

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 
arbejde? 
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I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

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

• God rød tråd igennem forløbet 
• Forelæsninger, gruppearbejde, vejlederdag. 
• Fokus på at anvende teorien i praksis. 
• Aktive deltagelse fra hele holdet 

God vekslen mellem undervisere/oplægsholdere 
Bred ledelseserfaring blandt deltagerne 

• Tid til diskussioner- gruppearbejde. Super god vejledning ift. projektet. XXX og XXX besidder stor 
dygtighed. 

• Bredt blik på strategi. 
• en gennemgående underviser altid tilstede 

flere forskellige undervisere 
gruppe- og refleksionsøvelser 
den tidlige introduktion til opgave og problemformulering 
gruppevejledning 

• God undervisning - fint at to undervisere bidrager med hvert sit perspektiv  
Vekslen mellem drøftelse og oplæg  
Spændende eksterne undervisere 

• dedikerede undervisere, 
• Fokus på strategi som begreb med forskellige perspektiver 

Relevant værktøjer til brug i strategisk ledelse 
Erfaringsudveksling med medstuderende 

• Gode undervisere 
• Mange gode diskussioner på klassen - dygtige oplægsholdere med patos og engagement. Måske 

skal eksemplerne opdateres lidt - nogle hospitalseksempler virker noget forældede. 
• Veltilrettelagt og relevant pensum 
• Underviserne 
• Meget kompetente undervisere. 

God og klar struktur i undervisningen 
• Struktureringen af de tre seminar. 

Synes det var godt med "værksteder", hvor skriftlig opgave kunne drøftes. 
• XXX og XXX supplerede hinanden godt. Godt at trække eksterne undervisere ind. 
• God blanding af gruppearbejde og forlæsninger 
• Gode dialoger i plenum. 
• Koblingen mellem teori, litteratur og praksis. Flere vinkler på teorier 
• Medstuderende 
• Bredden i litteraturen og de faglige tilgange. 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Intet 
• Begrænset fokus på offentlige virksomheders muligheder og begrænsninger. 
• En smule teoritungt 

Der kunne godt have været flere øvelser/gruppedrøftelser og lidt mindre forelæsning 
• For lidt tid til forelæsninger 
• For lidt blik på det politiske. 

For lidt variation i oplæg. 
Drøftelse af kernebegreber kunne godt fylde lidt mere. 

• en stor mængde af ekstra litteraturhenvisninger 
mangelende referencer ind i mellem 
aflyste grupperefleksioner og -øvelser 

• Svingende kvalitet af ekstern undervisere  
Litteraturen til modul 3 

• enkelte relevante eksterne undervisere, men flere havde mindre fokus på strategi i praksis og for 
meget fokus på projektopbygning. 
litteraturtungt 

• Mange slides med gentagelser af tekst, der kan læses i den opgivne litteratur 
• Lidt historiske fortællinger ! 
• De eksterne foredragsholdere 
• umiddelbart ikke noget jeg er utilfreds med 
• Den sidste eftermiddag var noget tynd. 
• Lidt for lange forlæsninger 
• ingen. 
• Gæsteforelæsning 
• Uinspirerende undervisning 

Lærebog 'Strategi i vindervirksomheder' er ualmindelig dårligt forfattet 
• At de studerendes egne cases ikke kom til at fylde mere. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Meget slavisk gennemgang af tekster/dias 

Der kunne med fordel være mere variation / cases 
• svært at følge hvad der var 'pensum' og hvad der var ekstra litteratur 

gerne litteraturhenvisning på den aktuelle side 
• Kunne dog ind i mellem have tendens til at gå i selvsving - tale for meget :-) 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Kunne være koblet bedre til pensum 
• mange gode cases 

lidt mere tydelighed på hvad der er 'pensum' og hvad der ikke er 
gerne litteraturhenvisning på den aktuelle side 

• På mig virker det som om, han trækker tiden for ikke at skulle præsentere for meget fagligt stof. 
Han fremstår for mig som meget optaget af at fortælle anektdoter fra praksis, men jeg er der for at 
primært få input teoretisk, som deltagerne så kan knytte til praksis. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX? 
Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Deltog ikke på dagen 
• Burde kobles noget mere til seminaret. Hvad betyder politik kontra andre perspektiver. 
• meget levende - godt at høre en praksiscase 
• Spændende forelæser 
• Meget interessant gæsteforelæser 
• Mere underholding end undervisning. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det var spændende men lidt skævt på ift. faget. 
• mere tydelighed til faget 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: 
 
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer du modtog i 
forbindelse med studiestart? 
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Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul på uddannelsen? 

 

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 syntes du om madordningen? 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det var meget sent vi fik besked om program, mødetidspunkt mv. og jeg måtte flere gange tjekke 

moodle forgæves. Det ville desuden være ønskværdigt at få eksamenstidspunktet oplyst i god tid 
(vi har endnu ikke fået at vide, hvilken dag eller tidspunkt, vi skal op!) 

• der er rigelig med it systemer 
ad spm 1 - dette er ikke mit første modul, men jeg kan ikke undgå at svare 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• Generelt er jeg tilfreds, og har ingen forslag her 
• Stolene i Lindgren 
• Flere praktiske øvelser + refleksionsøvelser 
• nævnt undervejs 
• Mindre brug af slides - og gerne flere varierede pædagogiske metoder 
• Bedre gæsteforlæsere 
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