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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/kompendiet på modulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• ang. litteratur: Fint med historisk ledelsesteori, men savner noget mere opdateret. 

Der er også divergenser i det litteratur, der er opgivet og de sidetal, der er på de uploadede sider. 
Men dejligt at alt ud over grundbøgerne er lagt på Moodle. 

• Jeg syntes, at der var meget at læse, især til Seminar 2 
• Super relevant modul. 

God litteratur og gode forelæsninger. 
Morten er god til at lave opsamling og få de vigtigste i indsigterne frem. 

• Vanskeligt at svare fornuftigt vedr. kobling ml teori og praksis. For så vidt angår teorien ift. min 
egen 'refleksion som praksis' så har det givet anledning til mange tankerækker - og enormt megen 
frustration over hvor svært det er at få overblik både over teorierne (træffe valg) og over egen 
praksis og udfordringer (hvor skal jeg sætte ind) 

• Havde forventet et mere teoritungt fag, men efter jeg fangede at det var det ikke, har det været 
fint:-) 

• Der er en del overlap f.eks. generelle pointer om ledelser mellem de forskellige moduler, f.eks. 
"Offentlig styring" og "Personligt lederskab og Coaching". 

• Faglitteratur  
Det er trist der ikke findes en dansk grundbog. Den engelsk har ekstremt meget overflødig tekst og 
den er tung at læse og hos undertegnede er det svært at holde fokus og lade ting bundfælde, 
muligvis fordi det er et nyt fagområde. 
Holdarbejde 
Det virker en kende overflødigt med holdarbejde når folk ikke engagere sig. Jeg mener man ligeså 
godt kunne have siddet for sig selv alternativt skulle de første opgaver være en tvungen fælles 
opgave så man fik mere sparring med ens gruppe. På de sidste to dage var det via nettet... det 
fungerede overhovedet ikke for undertegnede.  Hverken ved gennemgang af litteratur som 
gruppearbejde. Oplægget om polyfon ledelse havde jeg glædet mig til men var en direkte katastrofe 
da undervisere tydeligt ikke egnede sig til online undervisning. Jeg var således svært skuffet over 
de to sidste dage. 
Vi havde endvidere også undervisning om folkesundhed på modul 2. Jeg har svært ved at se 
relevansen og følte det var spild af tid. 
Ang. XXX synes jeg han underviser fremragende og engageret men kunne godt have opmærksom 
på et mindre pusterum hver 45. min. 
For os hvor stoffet er helt nyt inklusiv indlæring af et nyt vokabularium er der meget der misser når 
man køre 1.5 time i streg 

• XXX er en god forelæser. Måske der godt kan koges lidt mere suppe i forhold til uformelle ledere. 
• Oplægsholderne var tydeligvis stærke kompetencer. Jeg kan dog ikke lade være med at notere en 

vis slagside ift køn og alder (sorry). 
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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: 
 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? 

Nævn gerne flere. 
• God bredde. Flere syn på samme sag. 
• gruppearbejdet har været meget givtigt. 
• Netværksmøder med andre ledere, hvor der var gode refleksioner. 

God strukturering af XXX 
Gode oplægsholdere med relevant fagligt indhold generelt. 

• At møde flere fagligheder inden for offentlig ledelse 
At blive præsenteret for stærke teoretikere 

• Jeg sunes at afveksling mellem teori, gruppearbejde og diskussioner er super godt 
At der er afsat tid til at skrive opgave mens underviseren går rundt og kan vejlede 
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• Tid til refleksion og netværk 
• Interneringen på comwell fungerer godt i forhold til at man checker ud fra sin hverdag og ind i 

denne sammenhæng. 
Helt klart rigtige gode og inspirerende undervisere 

• Fin opbygning med oplæg fra eksterne oplægsholdere  og XXX. Godt med gruppearbejde løbende. 
• Samlingen i Rebild.  

Gruppedrøftelserne 
• Arbejdet i mindre grupper. 

Samtaler/refleksioner kombineret med naturen. 
• Meget dialog og mulighed for sparring m.m med deltagerne 
• Belysning af de forskellige ledelsesteorier, og den efterfølgende drøftelse i grupper 
• Modulet fungerede stærkt som et overblik over  den eksisterende ledelsesteori. God styring og 

oplæg ved XXX og meget erfarne og kvalificerede oplægsholdere. XXX og alle oplægsholdere var 
tydeligvis dybt engagerede. 

• At det foregik som seminarer og at XXX var den gennemgående underviser 
• Godt indhold omhandlende leders værdigrundlag, og dets betydning for ledelsesstil og herunder 

kobling til, hvorledes medarbejdere reagerer på ledelsesstile. 
• internat med mulighed for at drøftelser var en styrke 
• Meget relevant indhold for min praksis. 

Godt at netværke med andre 
Godt at udvide horisonten 

• Højt fagligt niveau- 
Fokus på mig som leder 

• For mig er den primære styrke: 
1. nogen har valgt en vifte af litteratur til mig, som samlet set har været godt for mig at sætte mig 
ind i 
2. jeg har med modulet fået anledning til at reflektere over mig selv / min rolle, hvad jeg ikke ellers 
gør 
3. det er vanvittigt godt for mig at møde andre ledere - særligt nogle er det meget givende for mig 
at sparre med. 

• De mange oplæg var inspirerende 
• Muligheden for sparring og vidensdeling med de andre kursister. Fantastiske forelæsere! Intensivt 

(og dermed super udbytterigt) med to sammenhængende dage! 
• overblik 
• Bred intro til ledelse og offentlig ledelse 

Blid opstart på læse/forberede/eksamen 
Netværk 

• Netværksdelen 
Gruppearbejdet 
Overnatning med mulighed for uformelle snakke 
Forskellige oplægsholdere 
Walk and talk 

• gode undervisere 
netværk 

• At modulet giver gode muligheder for at udveksle erfaringer mellem de studerende. 
• Se tidligere 
• At vi er mange forskellige personer til stede.  

At der er flere forskellige forelæser. 
XXX er en styrke. 

• muligheden for at danne netværk 
• Indblik i forskellige ledelsesteorier og styringsparadigmer 
• Jeg ville ønske, at jeg var startet med LFG forud for de 2 andre fag, som jeg har læst. Modulets 

styrke er, at det giver en god indflyvning og forståelse for offentlige ledelse - også i en historisk 
kontekst. 

• at begreber blev fremhævet flere gange og oversigter blev fremhævet 
• Kobling til praksis. 
• At møde medstuderende. Det store overblik 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? 

Nævn gerne flere. 
• Gruppearbejdet til tider ikke velfungerende 
• at vi er coronaramte og ikke er fysisk tilstede. 
• Ret gammelt litteratur - se min tidligere kommentar. 
• Det er vanskeligt at komme til god dialog de første gange, da relationerne ikke er etableret. Her 

kunne styring af processer måske hjælpe 
• Personligt vil jeg hellere arbejde til kl 19 - spise - og færdig frem for at vi skal spise, og derefter 

have en times undervisning 
• Videoundervisning pga covid 
• Nogle lidt for tætte og intense programmer 
• At vi ikke kunne mødes fysisk på sidste seminar. 
• Pas 
• Gruppearbejdet kunne i nogle situationer struktureres ved at grupperne defineres - så de der 

kender hinanden ikke kun møder hinanden. 
• Meget intenst, mange emner 
• Der er ikke rigtig nogle 
• Enkelte af oplægsholderne var godt oppe i alderen - tydeligvis erfarne og engagerede, men det kan 

overvejes om der kan findes yngre stemmer. 
• At der var lidt tid til refleksion mellem forelæsningerne 
• Alt for lang dag 1. Undervisere fra praktisk ledelse mangler. Nogle undervisere er ganske enkelt 

ikke dygtige undervisere og alt for teoretisk funderet. 
• Hurtig gennemgang af teorierne 
• Det var svært at lave noter til XXX oplæg. 
• Den kompakte tilrettelæggelse 
• For mig er det ikke et problem at en del endte med at foregå via zoom. Det er helt ok. 

En svaghed - som samtidig er styrken - er de mange seminarer. Det er primært alle seminarerne, 
der gør, at jeg meget vanskeligt kan deltage i mere end et enkelt modul ad gangen. Og måske er 
det omvendt netop styrken at udviklingen af mig som leder sker over mange år. 

• Ved ikk 
• Måske kunne man lave en lidt blødere indgang til modulet med en introduktion til den 

samfundsvidenskabelige nomenklatur. 
• ikke personlig sidste seminar 
• For mig var det svært at zoome ind på "mig personligt" lidt svært . 
• Få og lange dag 

At oplæg var sent tilgængelige i Moodle, så de ikke kunne skrives ud på forhånd 
Ønske om prioritering af læsestof 

• at vi ikke kunne fastholde fysisk fremmøde, da netværk og læring på mange måder sker i mødet 
med andre... 

• Der er en del gentagelser ifm. med de mange "opsamlinger", som naturligvis skal styrke læringen, 
men som også trække lidt tempo ud. 

• Se tidligere 
• Kunne godt bruge lidt mere om uformel ledelse. 
• mange mennesker som jeg stadig ikke aner hvem er eller hvad laver- ærgerligt, da jeg potentielt 

her går glip af vigtige sparringspartnere. 
• det er et meget kompakt program som ikke umiddelbart fungerer optimalt på Zoom 
• Holdet er alt alt for stort. Der burde maksimalt være 15-20 studerende. Der sker slet ingen 

etablering af netværk og vidensdeling, når holdet er så stort. Man når slet ikke at kende nogen. 
• Kan ikke nå at læse alt. 
• XXX forelæsning var ikke fokuseret. 
• Der var for få eksempler med relation til praksis. Det var svært for oplægsholderne. Derfor meget 

teoretisk 
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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: 
• De indlagte breaks i form af fx walk and talk er virkelig på plussiden 
• Dygtig underviser og formidler. 
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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: 
• Spændende men kunne formidles lidt mere struktureret 
• Det gik meget hurtigt 
• Der var MEGEN information. Måske for megen, tænker jeg. Jeg kom lidt i overflow. Men måske er 

pointen, at man blot skulle 'snuse'? 
• evt lidt flere skriftlige pointer på slides 
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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: 
• Kunne være fedt, hvis XXX har været lidt mere ude i rummet 
• Kunne godt have brugt nogle lidt mere informative slides 
• Slides kunne selvfølgelig ha været bedre :-) 
• Den pædagogiske fremlægning ikke så elevvenlig; det var en forelæsning efter "den gamle skole". 

Professor taler og eleven lytter. 
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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: 
• Dygtig underviser. God energi 
• Virkelig forvirrende i formidlingen - det røg mest hen over hovedet på mig 
• Kunne godt have brugt lidt mere tid på profilarbejdet 
• Lovlig sammensat og derfor svært at huske pointer. 
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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 gik lidt hurtigt 
• Måske lidt hurtig fremlæggelse -. men spændende 
• Det foregik via ZOOM, hvilket gjorde at det var svært at følge med talestrømmen. Det var svært at 

tage noter til forelæsningen 
• Alt, alt for mange slides - og taletempoet var så hurtigt, at det var svært at følge med. Det levnede 

ikke tid til spørgsmål undervejs. Det var meget ærgerligt. 
• XXX speedsnakkede:-) 
• det gik bare så hurtigt (zoom)! 
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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: 
• Jeg stod af flere gange pga. mådes det blev fremlagt. Det var for "farverigt" til min smag. 
• Waouow en kvinde .. og virkeligt spændende. 
• Vigtigt emne - men syntes det blev for abstrakt og for ukonkret. 
• Det var ikke til XXX fordel at forelæsningen foregik via ZOOM 
• Lidt for alternativt og popsmart 
• jeg blev irriteret og følte mig talt ned til. De mange påtalelser af at zoom som medie ikke var godt 

for hende, kom til at virke dumt 
• Det er svært at vurdere, når det ikke var fysisk undervisning. 
• BR var desværre meget påvirket af at holde forelæsningen over Zoom. Det påvirkede oplægget en 

del og dermed også udbyttet 
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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: 
• Oplevede det ikke som en vejledning, men mere som en reklame/teaser for næste fag. 
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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: 
• Godt! 
• vildt spændende 
• Virkelig spændende … og med meget ballast 
• Fremragende undervisning 
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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 Comwell, Rebild, 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. 
• nogle af kopierne af litteratur er meget dårligt kopierede 
• Jeg kinne ønske at Power Point i Moodle er lagt i halvanden dag før undervisningen 
• Savner i programmerne for seminarerne generelt, at der er en 'manchet', der fortæller lidt mere 

end bare overskriften. 
• Lyden 
• Der var rigtig meget bøvl med at blive oprettet, så jeg gik glip af nogle ting, men det endte fint med 

god hjælp fra XXX. 
• introduktion til log-bogen, hvis altså det var intentionen at vi skal bruge den? 

bedre kendskab til gruppen, så netværksdannelsen bliver knapt så tilfældig... 
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