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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer 
du planlægningen af modulet? 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer 
du modulets relevans for dig? 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer 
du modulets faglige indhold? 
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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer 
du modulets pædagogiske indhold? 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan er det 
lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer 
du din egen indsats i forbindelse med modulet? 
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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer 
du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:  
Hvordan vurderer du litteraturen/kompendiet på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Når man er på holdforløb er det frustrerende at fagenes undervisning ligger i samme uge. Vi har i 2 

uger været af sted 4 dage i træk det er simpelthen så svært at få til at fungere med et fuldtids job! 
• Afhængig af hvilke moduler man har taget inden LFG er der en del gentagelser, som nok ikke kan 

undgås, men som kan trække lidt ned for den enkelte 
• Jeg savner en mere uddybende beskrivelse af LFG på MPG-hjemmesiden, som parentes bemærket 

er lidt svær at orientere sig i. 
• Indholdet af modulet kunne godt være gennemført på kortere tid. Umiddelbart for meget arbejde 

på egen opgave indlagt. Den del kunne godt være egen forberedelse inden de enkelte kursusgange. 
I en travl hverdag er det ikke interessant at sidde en fredag i Rebild for hovedsageligt at arbejde på 
egen opgave. 

• "Konkurrencestaten" og "Governmentality" fik aldrig rigtig fat i os. Måske skal der forkuseres på at 
"tale det ned" til en praktisk applikation......? 
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• Syntes måske at nogle af oplæggene var en gennemgang af det læste...  
Der var særligt til modul 2 rigtig meget læsning hvor noget var mere relevant end andet...  
Det er vigtigt at vænne sig til at kunne sortere i relevant læsning hvis der også skal være plads til 
det som interesserer som man vil dykke nærmere ned i. 

• Jeg kunne ønske mig at der var bedre tid til at drøfte og omsætte de teoretiske oplæg til praksis i 
dialog med de konkrete oplægsholdere. Ikke at jeg har lyst til at undvære noget af tiden fra 
oplæggene, da det er her ny spændende viden præsenteres. Måske opfordre til mere dialogisk 
præsentationer og knap så meget envejs kommunikation. 

• Planlægningsmæssigt skiftede datoerne på hjemmesiden inden sommerferien og en gang til efter 
ferien! Det betød at jeg var nødt til at ændre aftaler for at kunne deltage i modulet. Når datoer for 
et sådant kursus er meldt ud, må de ikke ændres (derfor får planlægningen kun 'tilfredsstillende'). 

• Der manglede måske noget lidt mere moderne litteratur. 
Der kunne også med fordel have været inddraget et perspektiv på køn i ledelse, da mange af os har 
en oplevelse af, at det spiller en rolle - men hvordan? 

• Rigtig god opbygning af undervisning kombineret med refleksionsopgaver! 

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: 
• Jeg synes niveauet er lavet i forhold til det er et master selvom det er intro. Også set i forhold til 

prisen. Som i samlede pris langt overstiger prisen for en MBA. Det undrer mig med så stor en 
prisforskel på disse to hvor den ene henvender sig til det offentlige og den andet til det private. 

• Spørgeskemaet bør indeholde en middel karakter. I nogen grad er for positivt og I ringe grad er for 
negativt. Mine 3 svar vil nok være middel, hvis denne mulighed eksisterede. 

• Havde gennemført et modul tidligere (forår 2017), så visse dele af LFG var lidt en gentagelse. Jeg 
kunne med fordel have taget LFG først, hvilket også havde gjort det andet modul lettere. 

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

• Netværk - dialog 
Ny viden - koblet til praksis 
Refleksion over ledelse 
Refleksion over egen ledelsesudvikling 

• Samtalerne med de andre giver både udsyn og indsigt egne udfordringer 
• Netværk og gode historiske indflyvninger til velfærd og forståelse for den. 
• opbygningen med de generelle ledelsesteorier og gruppearbejde umiddelbart efter lektionerne. godt 

med internat 
• God Veksel mellem undervisning, gruppearbejde og reflektioner 
• Tid til at snakke i mindre grupper og reflektere. 

Godt med internat, da det giver med netværk og bedre diskussioner. 
• Meget relevante gæsteundervisere, og dejligt at Morten var gennemgående på alle seminardage. 
• generelt gode forelæsninger 

gode rammer 
mulighed for at arbejde med udviklingsplan 

• XXX er fantastisk, internat er rigtig godt samt forplejningen, gæsteforelæserene er inspirerende og 
det giver afveksling. 

• Blev meget inspireret af medstuderende. Undervisningen var vægtet fint ift. foredrag og 
gruppearbejde 

• et overblik over styringsteori 
• At det er en kombination mellem teori, gruppearbejde relateret til praksis .. 
• Godt overblik over forskellige ledelsesteorier samt tid til refleksion. 
• En gennemgående underviser, der har sikret kobling mellem teorier og løbende repetition via story-

lines, og skarp styring af givende gruppearbejder. 
• En rigtig god genopfriskning af tidligere erhvervet viden. Godt kick off. 
• ingen kommentarer 
• Udbyttet af dette modul består alene i refleksion over egen ledelse og mål for udvikling 
• At man skal bruge sin egen situation og sætte den i kontekst, samt at høre om andre 

ledelsesberetninger indenfor den offentlige sektor. 
• storyline og revisited. En rigtig godt start på nyt seminar lige at få ridset op hvad vi har lært. 
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• At det sigter mod personlig udvikling, og dermed hvad JEG kan bruge det til, i stedet for en gang 
teoretisk højtlæsning for dværge, hvor det går ud på at bruge flest fremmedord.... :-) 

• Godt teoretisk grundlag for de drøftelser og opgaver som blev lavet under forløbet.  
Modulet gav et godt teoretisk indblik.  
God introduktion til den videre uddannelse.  
Rigtig god introduktion til at skulle arbejde med den personlige udvikling. 

• Stærke faglige profiler der underviser. FEDT. 
• Gav et godt overblik, og begreberne blev forklaret meget grundigt og jordnært. Gode 

gruppearbejder. 
• Den dedikerede kursusleder (XXX) som gennemgående figur. 

De relevante oplæg udefra - særligt XXX og XXX 
internatformen var god 

• Rigtig gode tekster og undervisere. 
God kombination af undervisning, gruppearbejde og m.m. 

• XXX var god 
• Skaber stor interesse for forskellige ledelsesteorier og styringsparadigmer 
• forelæsningernes indhold kombineret med gruppeopgaver gav en rigtig god kobling mellem teori og 

dagligdag. 
• Oplægsholdere + sparring med medstuderende 

Inspirerende rammer 
• Det at dele erfaringer. Få fælles forståelse for ledelsesvilkårene, som følger med faget. 
• Stor fordel med gennemgående lærer: XXX. 

Dygtige undervisere generelt. 
Relevante temaer og nutidige fokusområder. 

• En række spændende forelæsninger godt bundet sammen af XXX 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Lang 1. dag - meget viden, højt niveau 
• placeringen i forhold til andre fag 
• Niveauet - kunne være højere og mere fokus på teoeri. 
• stort hold, så man ikke kommer til at tale med alle. kan også betyde noget for aktiv delatgelse. 
• Intro til modulet via moodle. Som ny på AAU var det svært at komme i gang 
• En del gentagelser / overlap fra andre moduler. 
• for meget gruppearbejde om udviklingsplan. Fint med den første walk and talk, så vi fik lært 

hinanden at kende og kom i gang med tanker om lederstory, men hellere bruge mere tid på 
arbejdet med egen udviklingsplan end anden walk and talk. 

• At 1 seminardage varede fra kl 9-21. 
• ved ikke 
• At gruppearbjdet kan blive for løst. Kommer meget an på, de forskellige deltagere .. 
• Umiddelbart svært at se deciderede svagheder 
• Det har været nogle lange dage, og jeg var fyldt op, når programmet blev genoptaget efter maden. 

At der er meget gruppesnak og en stor risiko for at komme ud af den forkerte tangent. 
• Der kunne være bedre sammenhæng mellem de valgte emner. Eller der kunne være en kort intro til 

de kommende moduler (faglig indlæg af 1 times varighed hver), så det ville være lettere at sætte 
en studieplan sammen. 

• Det faglige indhold er uden udfordring 
• Synes ikke at jeg kan pege på en noget som skiller sig særligt ud. 
• ingen 
• hmmmm.....??? 
• lidt meget introduktion til næste modul... lidt en salgstale... 
• Læringsniveauet falder kraftigt når man har været i gang i 12 timer. 
• Jeg synes der var lidt for meget spildtid ind i mellem - især på seminarernes 2. dage. Er selv vant til 

et lidt højere tempo og kompleksitet, men det er klart at et modul som LFG skal være en indgang 
der kan benyttes af personer med meget forskellig baggrund, så jeg synes ikke, der skal ændres 
noget ved det - det ville blot give problemer for andre! 
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• det var oplægget fra XXX vedr. Foucault. Han virkede dårligt forberedt - særligt på det 
pædagogiske aspekt. Han formåede ikke at relatere sit oplæg (og egen forsknings-interesse) til 
vores praksis, så han oplæg var ikke tilpasset målgruppen. han læste fx op af et notat som ikke 
engang var oversat til slides. man fik indtrykket af at det var et venstrehåndsarbejde fra hans side  
det var en udfordring med den meget lange dag. Svært at holde energien oppe. 

• Sent at undervise til kl. 21.00 
Kan starte kl. 8.00 på 2.dagen 

• Ingen 
• hmm, ikke umiddelbart nogle. syntes det har været en super oplevelse 
• Svært at arbejde i grupper, hvis der er mange gæster på hotellet, og der ikke er gruppelokaler til 

rådighed - der var på seminar 2 meget larm på fællesarealerne. 
• Bordopstillingen, som gjorde det vanskeligt at placere sig bedst muligt i rummet. 
• Jeg valgte internat delen fra - for mig var det et ikke relevant element. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Der er mange gentagelser med f.eks. styringsparadigmer, jeg er godt klar over det er for at skabe 

forståelse, men det må også forventes at deltageren kan lære på et vist niveau. 
• Meget imødekommende ifh til at belyse mange spørgsmål .. 
• Super forelæser........!!!!! 
• Fremragende formidler og gode pædagogiske læringsmetoder! 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU?  
Pædagogisk 

 



 

 
 

 
 
Evaluering, LFG, E17 
09.11.2017: Distributionsmail sendt til 41 respondenter 
14.11.2017: Distributionsmail genfremsendt til 15 respondenter 
17.11.2017: Rykkermail sendt til 12 respondenter 
29.11.2017: Rykkermail2 sendt til 10 respondenter 
06.12.2017: Rykkermail3 sendt til 10 respondenter 
Besvarelsesprocent: 83% 

 

9 16.01.2018/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Fantastisk inspirerende! 
• Inspirerende! 
• Fedt at høre om ALT det XXX ved. Sidder tilbage med oplevelsen af gerne at ville høre mere. 
• Et spændende og dynamisk oplæg - en god formidler. Oplægget passede måske ikke helt i 

konteksten, men var spændende. 

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: 
• Svært stof.. 
• Meget inspirerende! 
• Mange ord....... 
• Ramte lidt ved siden af det forventede. Ikke mindst spændende. Og en kapacitet at lytte til. 
• Spændende oplæg, der kom vidt omkring, men det var sværere at følge og absorbere pointer fra 

oplægget. Lidt for mange emner blev behandlet meget hurtigt, så måske kunne deltajegraden 
mindskes lidt. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX, AAU? 
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Relevant ifh til min praksis .. 
• God formidler - i starten af oplægget gik det lidt langsomt, men mange gode pointer. 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Virkelig interessant og relevant. Meget tankevækkende! 
• Burde sprudle lidt mere, emnet taget i betragtning... 
• Meget motiverende ;) Relevant og brugbart. 
• Spændende og godt oplæg! 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• En energieksplosion i lokalet. Genkendeligt og brugbart. 
• Mange gode pointer, men jeg synes den lidt "dramatiserede" formidling nogle gange næsten 

overskyggede pointerne, så man skulle være lidt ekstra opmærksom for at fange det. Fik ikke helt 
så stort fagligt udbytte ud af dette oplæg. 

• jeg synes ikke at hun ordentlig motiverede hvad valget af en systemteoretisk tilgang til analysen af 
ledelsesudfordringer betyder af valg og fravalg (og blinde pletter). 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU? 
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU? 
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU? 
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det var vel ikke en forelæsning? 

Den kunne måske godt have været placeret på modul 2 (inden ansøgningsfristen d. 1. november) 
• Det var ikke en forelæsning, men oplysning om PUF 

Det gjorde XXX til gengæld godt 
• fin præsentation af PUF 
• Meget fin præsentation af PUF. 
• jeg opfatter det ikke som en forelæsning, men som en orientering. Hvis den skal bedømmes som en 

forelæsning er det utilfredsstillende, men som en orienteringOK 
• Var ikke til stede til dette oplæg 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX, AAU?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Synes det var lidt rodet .. 
• Famlende begyndelse med bedre efterhånden 
• hmmm.... Blev ikke meget klogere af at høre hans forelæsning....teksten var noget rodet 

noget....... Det var svært at gennemskue, hvor jeg skulle passe det ind i paletten...... Måske fordi 
dette er den nyeste flaske, som den gamle vin er blevet puttet på.... :-) 

• Oplægget virkede ikke særligt veldisponeret eller velforberedt. Der var nogle gode pointer, men 
meget virkede lidt omsonst, og der blev benyttet terminologi, som oplægsholderen tog lidt for givet 
var forståeligt for alle. Formidlingsmæssigt dur det simpelthen ikke at scrolle op og ned i et skema 
med tekst i et dokument! Mange af de ting, der blev nævnt om de forskellige styringsmetoder 
havde vi allerede fået en mere detaljeret introduktion til i XXXs tidligere oplæg på 2. seminar, så en 
bedre koordinering mellem underviserne er tilrådelig her. 

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? 

 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
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Hvad synes du om faciliteterne på Comwell, Rebild, 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 kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting. 

• Comwell i Rebild kan være lidt overrandt. Mange mennesker, som er i et ærinde, der er signifikant 
anderledes end vores, som kan give en del uro og gøre at man næsten ikke kan mose sig frem for 
mennesker. 

• Det er ikke mit første modul, men mindes ikke, at jeg modtog nogen velkomstpakke i forbindelse 
med mit første modul i foråret 2017. 

• Jeg savner en intro til universitetsbiblioteket og eventuelle andre ‘støtte-funktioner’ 
• Føler ikke at der bliver lyttet til de spørgsmål, jeg stiller til Mastersekretariaet. Derfor fik jeg en lang 

forklaring om noget, jeg ikke spurgte om, og jeg opgav at få svar på det, jeg havde behov for at 
spørge om 

• XXX er gud :-) 
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• Der er et utroligt støj niveau i restaurantområdet, hvilket resulterer i hovedpine hver gang vi har 
spist derinde. (morgenmaden undtaget). 
Der er stor variation i de lokaler vi har været i på de 3 gange.  
2. seminar gang var klart det bedste lokale - med mulighed for at skifte luften ud. Vi er et stort 
hold. 

• Har deltaget i et tidligere modul, og fik her en meget fin introduktionspakke. Comwell Rebild er som 
sådan fint. Eneste anke er at jeg en af gangene fik et værelse, der stank af en eller anden form for 
desinfektionsmiddel og rengøringen virkede generelt lidt sporadisk. Personalet var dog meget 
venligt, og fandt straks et andet værelse til mig. Ellers hyggelige omgivelser og gode forhold til 
læringen, så overordnet set et udmærket sted at holde LFG. 

• super service fra sekr. 
hurtige og hjælpsomme svar 

• Har oplevet systemfejl på moodle et par gange 
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