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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: 
• På internatets 1. dag kan man med fordel fortsætte eftermiddagen 1 time og udskyde middagen til 

kl. 19 - således man ikke skal i gang 1 time efter middag. 
• Jeg har lært meget og fået sat teorier bag nogle af de problemstillinger, jeg sidder med dagligt. 
• Jeg synes, at det er ærgerligt, at modulet ligger så meget op til ledere - og knap så meget op til 

lederaspiranter. Ofte skal man jo have noget formel uddannelse i bagagen for at få et lederjob, 
hvorfor uddannelsen kan være med til at åbne sådanne muligheder. Som jeg ser det, vil dette 
kunne ændres med meget få greb, bl.a. blot en italesættelse af en større målgruppe. 

• Det har været supergodt planlagt i smukke omgivelser. God dynamik på holdet 
• Formkravene bør være formidlet fra studiestart, da det ellers kan virke forstyrrende eller 

indlæringshæmmende, når målet ikke er klart fra start 
• var syg ved det første modul og har kunne mærke ved de to andre hvad jeg mistede 

godt med opsamling af emner til hver seminar 
kunne have været godt til at starte med dette modul 

• Det er svært at rate ordentligt hér: Vi kan vælge mellem mindre tilfredsstillende og tilfredsstillende. 
Der mangler en kategori herimellem, som angiver et mere neutralt svar. 

• Jeg tog faget om ledelse af reform og forandring sidste semester, så der var naturligvis en del 
gentagelser, men det vidste jeg jo godt. Måske skal man søge for, at det udbydes hvert semester, 
så man kan starte med dette modul. Det kunne man ikke sidste semester. 

• Godt med overskuelige artikler, men mindre godt med hele bøger på engelsk. Nogle oplægsholdere 
trænger til kursus i visuel formidling, fx XXX, som brugte slides med overload af information. 
Derved mangler tydelighed i kernebudskaber. 

• Jeg ved godt det er individuelt, men jeg synes der bruges forholdsvis meget tid på opgaveskrivning 
på seminarerne. Det kunne for mit vedkommende godt være barberet en del væk 

• Udbyttet kommer primært ved XXX gennemgang af pensum og gruppediskussionerne 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 
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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: 
• Ingen 

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

• Koblingen til det praktiske 
• At det veksler mellem teori og praksis, og at man sidder sammen med mange andre fra alle mulige 

afskygninger af den offentlige sektor. 
• gode forelæsere 
• Netværk med andre ledere og høre deres fortællinger. 
• Internatet. Mange gode gruppearbejder og netværk med øvrige deltagere 
• Samlet set at der mødes ledere fra forskellige områder af det offentlige. Det er desuden godt 

gentagelser. 
• De øvelser de bidrog til min selv-refleksion 
• Opbygning af undervisning og gruppe drøftelser.  

Gruppedrøftelserne er meget givende i forhold til at koble teori til praksis. 
Primært dansk pensum. 
indlagt walk & talk 

• Veksling mellem oplæg og gruppeprocesser 
• Flere gode oplægsholdere. 

Gode drøftelser og sparringsøvelser på tværs. 
God social kontakt. 
overblik. 

• koblingen mellem teori og egen praksis - dialog og gruppearbejder med andre studerende 
• En interessant deltagerskare, hvor erfaringer fra de andre kursister var med til at nuancere de 

teoretiske input. 
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• Koblingen til mig selv og min egen ledelses historie. Skaber gode refleksioner over egne praksis, 
ønsker, fremtid. 

• Tid til netværk. 
Bred introduktion 

• relevante oplæg, gode gruppedrøftelser, tid til at arbejde med personlig udviklingsplan 
• litteraturen koblet til dialogen 
• Rigtigt godt det hele. Morten Balle er en dygtig underviser med lun humor 
• Samlingen af dage i et internat! 
• Koblingen mellem teori og egen ledelsespraksis.  

Gode og superrelevante oplægsholdere 
Rigtig godt med gruppedrøftelser og plads til refleksioner i logbog 
Fantastiske omgivelser og forplejning 

• Faglig spændende indhold 
Forskellige teorier - og relevant forelæsere  
Rigtig godt med opgaver mellem kursus dagene 

• Vekslen mellem forelæsninger, gruppearbejde og opsamling i plenum. Godt med opsamling af 
forrige modul ved indledningen til nyt modul. 

• Den kombinerede undervisningsmetodik men vekslen mellem teori, drøftelser og gruppearbejde på 
en reflektorisk base. Endvidere er internatformen fremmende for den reflektoriske ramme. 

• gode muloghed til at knytte kontakt til de andre studerende 
• At møde andre ledere 

At få fokus på egen ledelsesfortælling 
• Internat. 
• gruppearbejderne 
• Tilstædeværelse. 

Sparing med medstuderende. 
Tid til opgaveskrivning. 

• Drøftelser i praksis.  
Netværk 
Eksternat 

• Tværfaglighed bidrager til at sætte ledelsesteori ind i forskellige kontekster, hvilket giver mulighed 
for perspektivering 
Opsamling og gentagelser 

• Modulet er tilrettelagt på en måde der styrker i anvendelsen af teori i relation til praksis 
• Koblingen mellem teori og ledelsespraksis 
• mange interessante input, teorier og god undervisning. 
• Spændende oplæg med både variation og rød tråd. 
• gode forelæsninger 
• Opbygningen på modulet var god. Man blev meget hensigtsmæssigt ført igennem det faglige stof. 
• Mange spændende undervisere. 
• At XXX er en rød tråd igennem alle seminar og kan koble og referere til de forskellige forelæsninger 

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

• Forelæsere virker ikke til at have erfaring fra ledelse i en offentlig virksomhed 
• At man skal læse og skrive i sin fritid;-) 
• lange dage hvor udbyttet sidst på dagen er lille 
• For kort tid til det store modul. Det ville være rart med mere fordybelse i de forskellige emner. 
• Jeg synes ikke der var store svagheder - skal jeg pege på noget, så den med at kurset fortsætter 

efter middagen. 
• Flere undervisere nåede ikke det oplæg som var planlagt. 
• En enkelt underviser skilte sig ud som særligt søvndyssende 
• borde og stole forhold, når man arbejder med PC er bordet for højt, så det bliver hårdt at sidde så 

længe 
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• At det var i internatform 
• Standard-oplæg. 

Gentagelse. 
Et vist "rutine-præg" 
Overblik - ikke i dybden 

• ingen svagheder 
• Manglende fokus på lederaspiranter. 
• At der er så mange forskellige undervisere, som ikke alle er lige pædagogiske i deres fremstilling af 

materialet. 
• Målet lidt uklart. 

Løst i planlægning og på nogle tidspunkter for meget gruppearbejde 
• En detalje gruppeøvelsen onsdag før middagen kunne måske have været tydeligere formuleret 
• timerne efter aftensmaden på modul 2 
• Kan ikke komme I tanke om noget 
• Ikke noget særligt. 
• Ingen 
• Ville gerne at det var mere komprimeret evt. eksamen inden jul. 
• Fordi det er en introduktion til grundprincipper bliver det også meget stort, generelt og overordnet. 

Både force og svaghed. 
• Ingen nævneværdige 
• Internat giver muligheder, men også udfordringer 

lange dage, 
• For lange dage med for få pauser. Ikke godt at kalde til samling kl 20 efter spisning med vin til 

maden -man er simpelthen for træt til at kunne generere noget fornuftigt. 
For høj teoretisk vægtning som ikke kobles til praksis. 
Der savnes forelæsere/oplægsholdere med job ude i virkeligheden -som måske kunne fortælle om, 
hvordan de anvender teorierne i praksis. 

• Tiden til rådighed 
• fordi jeg havde taget det andet det andet modul først, var der meget gentagelse 
• Plancher bør være PP slides, så pointer bedre kan gemmes og hentes senere. 
• Forskning til praksis - den svære øvelse, hvad gør man konkret når noget forskning foreskriver 

noget bestemt 
• Ligger i forlængelse af andre moduler. Medfører mange dage i træk væk fra arb.pladsen 
• Flere oplægsholdere havde svært ved at nå omkring de forberedte slides 
• Ingen 
• Lidt komprimerede første dage på seminarerne. 
• Jørgens slides 
• for meget gruppearbejde 
• Det var at det lå på Hotellet langt fra Aalborg. 
• Jeg synes ikke vi behøvede at overnatte. 
• Der er tekster som ikke bliver benyttet og så vi dermed ikke får bragt i spil (Meget lille svaghed) 
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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 
• XXX var god til at sætte praksiseksempler på sit oplæg 
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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 
• Spændende og oplysende forelæsning, der dog udfordrede lidt i forhold til den direkte relevans for 

den personlige udvikling. 
• Havde for mange slides med og nåede ikke rigtig frem til sin pointe 
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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 
• En skam, at XXX skulle afsted så hurtigt. Der kunne bruges mere tid til dialog. 
• For stort til for kort til tid - skulle have indsnævret emnet. 
• ikke anvendelige slides - men overordnet! 
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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 
• God forelæsning - meget godt udbytte af eksempel på brug af Quinn 
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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: 
• Ingen 
• Meget inspirerende! 
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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: 
• Ingen 
• XXX brændte igennem og nåede helt ud over scenekanten:-) 
• MEGET FARVERIGT og godt! 



 

 
 

 
 
Evaluering, Ledelsesfagligt grundforløb-LFG, E18 
08.11.2018: Distributionsmail sendt til 44 respondenter 
12.11.2018: Distributionsmail genfremsendt til 12 respondenter 
15.11.2018: Rykkermail sendt til 12 respondenter 
19.11.2018: Rykkermail2 sendt til 10 respondenter 
29.11.2018: Rykkermail3 sendt til 9 respondenter 
03.12.2018: Rykkermail4 sendt til 7 respondenter 
Besvarelsesprocent: 84% 

 

13 09.01.2019/Pia Wosylus 

 

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: 
• Ingen 
• Fin intro til PUF 
• godt spin - og god strategisk kommunikation 



 

 
 

 
 
Evaluering, Ledelsesfagligt grundforløb-LFG, E18 
08.11.2018: Distributionsmail sendt til 44 respondenter 
12.11.2018: Distributionsmail genfremsendt til 12 respondenter 
15.11.2018: Rykkermail sendt til 12 respondenter 
19.11.2018: Rykkermail2 sendt til 10 respondenter 
29.11.2018: Rykkermail3 sendt til 9 respondenter 
03.12.2018: Rykkermail4 sendt til 7 respondenter 
Besvarelsesprocent: 84% 

 

14 09.01.2019/Pia Wosylus 

 

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: 
• Ingen 
• Oplægsholder med egen holdning til tingene virker rigtig godt. 
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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. 
• I forhold til spm. 1, så undrede det mig, at jeg kun har modtaget velkomstbrev til Ledelsesfagligt 

Grundforløb. Jeg er også tilmeldt Personligt Lederskab og Coaching - der har jeg ikke modtaget 
noget, så det var lidt en tilfældighed jeg opdagede, at jeg var optaget. 

• borde og stole sammensætning svær, når der arbejdes så meget med PC 
Svaært at finde rundt i mellem aaumail, moodel ,mail studiestart 

• IAB - kun ros 
• Får altid svar på henvendelser til AAU 
• Kan slides komme ud en dag før - så man kan nå at få det printet på arbejde. 
• Skønt med Comwell. Ærgerligt man ikke kan udnytte disse vidunderlige rammer og faciliteter bedre. 

Mere tid til med god samvittighed at kunne tjekke mail og tlf. 
flere pauser tak:-) 
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