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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? 
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Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen/kompendiet på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Selv om jeg godt kunne bruge mere tid til mere konkrete opgaver til lektionen eller tid til at arbejde 

med egen eksamensopgave, har gruppearbejdet gang på gang vist sig at være givtigt og 
inspirerende. 

• Tidligere på modulet forsøge at skabe et overblik over modulet. 
Fokus på viden, kendskab og kompetencer. 
Indrage kursisters egne oplevelser relateret til specifikke teorier. 
Tydeliggørelse og prioritering af  fagets vigtigste pointer løbende. 

• Der er lange fabuleringer over teorigrundlaget, det bliver langt, og kan være svært at koble til egen 
praksis. 
Der kunne med fordel tegnes et "kort" over centrale teorier, og med dette og artikler som 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Ledelsesfagligt grundforløb - LFG, E21 
Evalueringsskemaet er sendt til 45 respondenter, hvoraf 30 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 67%. 
 

 

4 28.01.2022/Pia Wosylus 

 

udgangspunkt lægges op til diskussioner i grupper - det giver, når det praktiseres rigtig god 
mening. 

• Mener tiden fra kl. 16 - 21 kunne anvendes bedre, og gerne  med lidt dybere gennemgang af 
teorien. 

• Undervisningen der lå efter aftensmaden kunne med fordel have været flyttet til før. Der kom 
mange god diskussioner under middagen, som blev afbrudt fordi vi skulle tilbage og have den sidste 
times undervisning 

• Der var en del gentagelser. 
• Et rigtig godt forløb. Godt planlagt med inddragelse af flere relevante oplægsholdere. Stor ros til 

XXX. 
Virkelig dygtig, engageret og ikke mindst meget empatisk. 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Kender de fleste teorier igennem tidligere ledelsesuddannelse og -kurser. Der har dog været flere 

aha-oplevelser på dette kursus - bl.a. vigtigheden af teori på alle niveauer, fokus på motivation, 
ledelsestyperne som en værktøjskasse - ikke så fastlåst.. m.v. 

• Det ville være godt hvis man fik adgang til materialet på et tidligere tidspunkt. Der var meget at 
læse og det kunne være svært at nå, når man har fuldtidsarbejde ved siden af. 

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

• Fin indflyvning master uddannelsen generelt 
• Kobling mellem teori og praksis 
• God systematik fra forelæsernes side. 

Faste interaktive elementer fremmer indlæring og belysning af emner. Opfordring til at skifte 
grupper og personer i opgaverne fremmer netværksdannelse. 

• Du bliver tvunget til at bruge tid på dig selv - og reflektere over hvad det er du vil med din ledelse. 
At få mulighed for at oparbejde et netværk med andre offentlige ledere. 

• Spændende oplæg, og relevant nedslag i tidens udvikling på området. 
• Ro og tid til fordybelse 
• Kompetente undervisere 
• Samtaler og kobling af teorier til egen praksis spejlet gennem medstuderende 
• At det tager udgangspunkt i individuel ledelsesplan 
• At møde andre ledere i andre ledelsesmæssige områder 
• Det faglige input, forstyrrelserne/refleksionerne  ind i egen praksis  

Det netværk der blev etableret 
• Plads til refleksioner med medstuderende 

Undervisers feedback undervejs i gruppearbejde 
• Møde andre ledere fra andre organisationer og sammenhænge. 

Nye indsigter i ledelsesteorier 
Fokus på at koble teorien på egen praksis 

• Eksterne forelæsere  + XXX viden inden for området. 
• Forskellige typer oplæg, der supplerer hinanden og giver inspiration til videre uddannelse. 

God tid til refleksion - godt med internat 
• Kombination af akademisk teori og personligt fokus 
• De eksterne oplæg 
• Kombinationen mellem teori og praksis 

Gode forelæsninger og supergode gæsteoptrædender 
Sparring med medstuderende 
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• godt og relevant indhold ift. min nuværende lederposition 
• De "eksterne" der kom med oplæg 
• At danne netværk 
• Godt flow og god sammenhæng mellem oplæg og gode rammer med tid og mulighed for fordybelse 

og refleksion. 
• Deltagere fra forskellige fagområder, eksterne forelæsere, at det afholdes som seminar, muligheden 

for at veksle mellem teori input og praktiske erfaringer 
• Det er yderste kompetente undervisere 
• Motiverede og relevante  undervisere 
• Godt at blive præsenteret for forskellige ledelsesteorier. 
• At sidde sammen med ledere fra hoveparten af det offentlige område. 
• At man startede fra bunden af og gennemgik grundlæggende ledelsesteorier 
• Networking 

Faglig input 
• XXX er en klar styrke og en god rød tråd gennem det hele. Fantastisk at det er samlet i Rebild 

Bakker.  
Gode oplægsholdere. Relevant indhold. Engagerede mennesker hele vejen rundt. 

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

• Lederen af modulet var meget på. 
• Svært at arbejde om aftenen efter kl 20, for mig ville det være bedre at starte kl 8 istedet og så 

droppe timen efter middag 
• Intensivt. 
• Stillesiddende forelæsninger - er vant til at arbejde ved hæve-sænke bord - det er mange timer 

man sidder ved "spisebord" og læser/lytter/skriver. 
Opremsning af teorier til forelæsning kunne godt krydres lidt med små tjekspørgsmål, små øvelser 
eller lignende - når det kun er overordnet gennemgang, kan det virke lidt trivielt til tider :) 

• Lidt for teoretisk uden direkte kobling til verden. 
• Det er meget tid at tage ud af sit arbejde 
• Manglende tydeliggørelse af fagets hovedpointer relateret til eksamen 
• Der fremstår et mindre stærkt teoriapparat. 
• Lange dage 
• Ingen 
• Meget engelsk litteratur.  

Lidt svært at skaffe tid til drøftelser i plenum 
• Tung engelsk litteratur 
• Teoretisk var der mange gentagelser på nogle områder. 
• meget spildtid, især om aften og dag 2. på de enkelte seminar. 
• Gruppearbejderne /walk-and-talks undervejs kunne være mere styret i forhold til at underviseren 

danner grupperne. 
• Egen prioritering af tid til at fokusere, når arbejdet kalder 
• for lidt tid til networking og gruppearbejde 
• Aftensceancerne var lidt lange - jeg var træt 
• Kvaliteten den sidste del af aftenen. 
• Det virkede som om XXX den sidste gang var uforberedt 
• Der kunne arbejdes mere case-baseret 
• dag 1 er lang 
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• Det bliver ikke i tilstrækkeligt omfang udnyttet at der sidder deltagere med forskellige kompetencer, 
som kan berige det teoretiske med faglige input.  
Den pædagogiske metode er for ensformig 

• meget læsestof til de første seminarer. Meget læsestof kan fjerne fokus fra at fordybe sig i området 
for at nå over det hele 

• Meget tætpakket program 
• Der måtte godt have været mere styring på fx fordeling i grupper, så man var sikker på man blev 

blandet. 
• XXX undervisninger kunne været lidt flagrende og virke som om han ikke var helt forberedt 
• Det var nogle lange dage - tænker at de sidste sessioner over middag kunne passende haft fokus 

på et mere uformelt gruppearbejde 
• Det er meget svært at nå at læse litteraturen i en travl hverdag som leder.  

ved første modul blev litteraturen lagt sent ud på moodle. Det havde været ønskeligt, at det blev 
lagt ud inden sommerferien, - så havde jeg kunnet nå at læse det hele.  
Men det er blot et ønske. Har selvfølgelig forståelse for jeres lokale forhold og garanteret også 
travlhed. 

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: 
• Inspirerende, god til at holde et jævnt tempo. Rigtig gode opsumeringer inkl storylines hvor de 

masterstuderende aktiveres. 
• Gruppearbejde m.v. har været godt - men forelæsningerne kunne godt krydres med lidt flere 

øvelser/små-opgaver/drøftelser/eksempler :) 
• Med så meget taletid, --> engager de studerende mere, den der arbejder lær! 
• Øve sig i lidt mere plenum drøftelser 
• Det bliver ofte alt for lange forelæsninger, der i for høj grad mangler omsættelse af den allerede 

læste teori (forberedelsen). Ofte sidder man tilbage og tænker at man ikke havde behøvet at læse 
forud for modulet. Jeg kunne ønske mig at der var mere tid til drøftelser af omsætningen af teori til 
praksis. 
Pas på med ikke at bruge den samme metodik ift. den personlige udviklingsplan hele vejen gennem 
de tre seminarer. Det bliver for ensformigt. 

• XXX kan virke lettere uforberedt ift sine slids 
• Er rigtig tilfreds. 

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: 
• interessant belysning af emnet motivation. 
• Var ikke til stede til denne forelæsning 

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: 
• Godt niveau. Rart at få fremlagt emnet af lærebogsforfatteren. 
• Var ikke til stede i denne forelæsning 

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: 
• Virkelig inspirerende forelæsning,  

meget velartikuleret. Gurustatus i DK! 
• Virkelig spændende og relevant 

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: 
• hun var på ½ time og det giver ikke rigtigt mening at evaluere hende. 
• XXX deltog ikke. 
• Kan ikke vurdere det som en forelæsning, men mere blot informationsformidling 
• Hun underviste kun meget kort, så svært at vurdere 
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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.     

• Litteraturliste kommer for sent, ligesom slidene kunne offentliggøres tidligere 
• Comwell er fint når det skal være et seminar - men det er ikke optimalt at sidde ned så meget af 

tiden :) 
Det var noget sent at læseplanerne lå helt klar. 

• Stor ros til XXX m.fl.   
Det er en fornøjelse at skrive emails med en person der er så hjælpsom og imødekommende. 

• Har forsøgt at få studiekort, ikke modtaget svar 
• Litteraturen kom noget sent, det kunne være svært at nå det hele inden studiestart 
• Litteraturlisten til første seminar kom relativt sent ud, så det var ikke muligt at nå at læse pensum 

inden. 
• Mødetidspunkter var svære at finde 
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