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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: 
 Har til fulde levet op til forventningerne 

 Godt med varierede oplæg og oplægsholdere. nogle af oplægsholderne kunne med fordel tilpasse 
deres materiale bedre til den tid, der er til rådighed. det kan være frustrerende at næsten 70 slides 
ikke nåes. 

 Jeg synes man skal overveje selve modellen for planlægningen, herunder hvordan man håndtere 

den konsekvens der lægges op til i studieordningen ved manglende fremmøde. Ud fra mit 
perspektiv bør der i hvert fald være en del som skal skrive den ekstra opgave fordi de har været 
mere end 1 kursusdag væk, men når der ikke bliver ført fravær, så er det nok svært at håndhæve.  

Derudover er det tvingende nødvendigt at gentænke den pædagogiske praksis, fordi det kun er 
menneskeligt muligt at forholde sig til en vis mængede stof på én dag 

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: 
 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Relevante forelæsninger, med højt faglighed. At møde medstuderende, og at forløbet var planlagt 

som internat. 

 Koblingen mellem teori og praksis. Virkelig spændende forelæsninger 
 Klare teorier/overvejelser og forklaringer på udviklingen og de reelle forhold i forhold til off. ledelse. 

Udviklingen af off. ledelse over tid 
 Velvalgt litteratur, der fletter fint ind i hverdagspraksis. Pædagogisk velplanlagt. Velvalgte eksterne 

undervisere. Super med det korte tegnede resume fra morgenen af, af det forrige seminar. 

 At man fik et bredt indblik i, hvad ledelsesteori er. 
 Skaber god forståelse for ledelses position, hvor kommer jeg fra, hvor er jeg nu og hvor skal jeg 

hen 
 Faglige indhold og relevans 
 At oplæggene var med nogle af kanonerne inden for området. At opleve folk med så stor indsigt og 

fagligt overskud var fantastisk. 
 Variation var en styrke. 

 At møde ledere fra andre offentlige arbejdspladser og høre hvordan tingene gribes an/er organiseret 
der… Og muligheden fod ledelsessparring 

 Tilpas mængde materiale. God forventningsafstemning. Kapaciteter, der giver forelæsningerne 
 Eksterne oplægsholdere med højt niveau. Netværk og sparring. En bred ledelsesfaglig/teoretisk 

litteratur 
 DE enkelte værktøjer der blev præsenteret. Den generelle samfundsrelaterede baggrunds viden. 

Gruppe drøftelserne 

 at det var tilrettelagt som et internat - større mulighed for netværk. Mødet med mange forskellige 
oplægsholdere. At det er forskerne selv. 

 Giver et godt grundlag i forhold til valg af efterfølgende moduler 
 Inddragelse 
 Det er en stor styrke, at vi skal overnatte der. Det har været rigtig fedt at netværke med andre 

ledere på den måde. XXX er en god underviser, med blik for det sociale også. 

 Introduktionen til mange forskellige elementer af disciplinen "ledelse". 
 Intensiv når der har været undervisning også mht. to dage i træk. spændende forelæsere 
 Kobling af teori og praksis 

 De gode energiske undervisere. Sparring på ledelse fra medstuderende 
 Super dygtige oplægsholdere. Spændende medstuderende som er aktive. Godt mednetværksdelen 

ift. overnatning 
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 At det giver mig indsigt og ballast i forhold til den "store" sammenhæng i vores samfund. At det 
udvider ledelsesbegrebet ift. de andre ledelsesuddannelser jeg har fulgt. Meget kompetente 
undervisere - interne og gæsteforelæsninger. 

 Gode eksterne oplæg. Tid til refleksion og gruppearbejde 
 Bred intro til ledelsesteori og god kobling til egen praksis. 

 Dygtige og interessante oplægsholdere 
Rigtigt godt med story telling på det sidste modul. 
De små hjemmeopgaver har hjulpet mig til at få koblet teorien med praksis. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Det var en udfordring at koncentrere sig efter aftensmaden. 1. Dag var lang på alle 3 internater. 
 De 1. skoledage var meget lange... 
 Lidt svært at få gruppearbejderne til at fungere. Måske en mere styret gruppesammensætning, 

hvor sammensætningen bevidst skiftes, ville være at fortrække. 
 At det var nogle lange dage og man kunne overveje at lægge de mere "energiske" oplægsholdere 

sidst på dagen/om aftenen  

 ingen 
 Meget "langhåret" teoretikere ind imellem. Gruppearb. For tynde arbejdsspørgsmål 
 Den gennemgående underviser XXX havde ikke den samme faglige pondus og pædagogiske 

gennemslagskraft som gæsterne. 

 Afslutning med mange frafald. 
 For kort tid på alle 3 moduler til det som underviserne "havde på hjertet". 

Generelt dårlig lyd " på bagerste række" og hundekoldt i undervisningslokalet på 3 seminar 

 Ingen 
 Gerne et seminar mere, så man kunne komme mere i dybden 
 Oplægsholdere der ikke fulgte deres slides. Nogen havde simpelthen for mange med, hvilket 

medfører at de blot bliver fyld og står og flagrer uden understøttende gennemgang. 
 indholdsmæssigt kan det nemt blive en meget bred palette (men måske det også er en af fordele, 

da LFG tænkes som det første modul, men jeg har selv taget 3 andre moduler inden, så derfor 

opleves det nok lidt anderledes) 
 De mange forskellige tilgange/emner kan gøre det svært at holde den røde tråd i forhold til formålet 

med modulet 
 Ved ikke 
 Dag 2 på alle seminarer har manglet lidt mere fagligt indhold, hvor man med fordel kunne fordele 

nogle af de gode oplæg fra dag 1 på begge dage. 
 Planlægningen var ind i mellem lidt løs - fx var walk-and-talk på anden dagen om morgenen lidt 

overflødig, for det var ikke lige på det tidspunkt, at jeg trængte til frisk luft. 
 For lidt gruppearbejde (her ville det efter min mening være en kæmpe fordel at være knyttet til 

samme gruppe unde hele/dele af forløbet)  
Manglede noget mere praksisnært med eksempler fra virkeligheden (her er det en fordel at 
underviser/tovholder selv har været leder på et højt niveau/over længere tid og kan bringe disse 
erfaringer i anvendelse) 

 Lidt for meget gruppearbejde 

 Enkelte monotome undervisere 
 Ved ikke 
 Svært at få øje på nogle store svagheder... 
 Den manglende pædagogiske/didaktiske overvejelse.  

Gennem monolog og forelæsning er det kun den der taler der bliver klogere, ikke dem der lytter 

passivt 

 Nogle forelæsninger med perifær relevans for modulet. 
 Det kan være svært at holde koncentrationen fra 15.30 til 18. Måske skal man være opmærksom 

på at de mere let "fordøjelige"forlæsninger/ gruppearbejde ligger på dette tidspunkt? 
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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: 
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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: 
 didaktikken kunne være bedre 
 Denne forelæsning gik meget hurtigt, og handlede meget om grafer. Super spændende, men det 

var til tider lidt svært at følge med. 
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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: 
 didaktikken kunne være bedre 
 Meget monotom i sin undervisningsmetode. 
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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: 
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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: 
 Han talte ALT for hurtigt, så man stod totalt af ind imellem. 
 Det gik ekstremt hurtigt. Man kunne ikke nå at tage noter. 

Meget af forelæsningen handlede om hans egne studier, hvilket ikke gav mig så meget. 
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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: 
 Meget energisk og dejlig utraditionel måde at formidle ledelsesteori på :) 
 Meget levende underviser. Hun kan let undervise på de svære tidspunkter af dagene fremover. Eks. 

lige før aftensmaden eller lignende. 
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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: 
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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: 
 XXX er meget monoton i sin 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. 
 Synes det har været lidt "triggi" at tilmelde mig udd.  

Power points  - det ville være dejligt om de kommer lidt tidligere på moodle. 
 Moodle fungerer ganske fint, men man kunne godt oppe forelæserne på at uploade deres 

PowerPoints og generelt udgive PowerPoint fremfor PDF slides, i bedre tid. 

Det er SÅ dejligt, når man har det på sin PC og kan skrive noter direkte ind under forelæsningen :)  
Dette er gældende for alle moduler på Master uddannelsen. 

 Tilmeldingsmodulet Stads-dans er meget bøvlet og har ved flere lejligheder været nede på kritiske 
tidspunkter. 

 ComWell Rebild`s placering er særdeles tilfredsstillende, deres undervisningslokaler er fine, deres 
værelsesstandard er ikke helt i top, men fungerer fint. 

Forplejning her menes frokost og aftensmad på modul 1 og 2 var ikke noget at skrive hjem om - 
bedre på modul 3 

 tilmeldingen er fortsat besværlig i det system det kører i.det bør kunne gøres mere simpelt 
 Jeg modtog aldrig en velkomstpakke, hvilket nok skyldes at jeg blev tilmeldt modulet lidt sent.  Men 

den efterfølgende service, da jeg kontaktede  mastersekretariatet, var upåklagelig :) 

 Jeg synes det er irriterende med alle de forskellig it platforme man skal forholde sig til - hvorfor kan 
man ikke blot orientere sig via mail?! 

Værelserne på Comwell Rebild er ringe! Maden har også været rigtig ringe de første to gange, den 
trejde gang var godt (de fortalte at de havde fået ny køkkenchef...Så mon ikke det er bedre 
fremover) 
Jeg ville foretrække grundbøger på dansk 


