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Efterår 2019 

Ledelse af reform og forandring 

Kvantitativ evaluering 
De MPG-studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste kursusgang i 
modulet. Underviser har ligeledes evalueret modulet kvalitativt på sidste kursusgang. Resultatet af den 
kvantitative evaluering fremgår i det følgende. 
 

Status 
Evalueringsskemaet er sendt til 32 respondenter, hvoraf 26 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 81%. 
 
 

Følgende spørgsmål vedrører den faglige del af modulet 
 

Planlægning, relevans, fagligt og pædagogisk indhold, kobling mellem teori og praksis, 
vurdering af indsats, litteratur og udbytte 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

• modulet har været super veltilrettelagt pædagogisk af NN. De små overblik over forløbet og 
opsamlingerne fra gangen før mv. 

• Jeg synes der har være meget varierende kvalitet af oplæggene - og vægtningen af enkeltdelene 
giver ikke helt mening for mig. 
Jeg ville ønske at der have været mindre gruppearbejde og mere undervisning for det er et 
omfattende pensum 

• Jeg vil dog sige, at jeg synes, at det har været et tungt teoretisk modul med svære engelske 
tekster. 

• Jeg blev noget overrasket over at der er så stor forskel på, hvorvidt det forventes at man 
forbereder sig inden forelæsninger eller ej. Jeg kunne godt tænke mig at man lavede en ens/ 
nogenlunde ens linje på alle modulerne 

• Matrixgrupperne fylder for meget.  
Kunne bruges på flere forelæsninger 
Gerne flere input om "overordnede" reformbevægelser på samfundsniveau. 

• Tung litteratur og meget af det.  
I modsætning til andre moduler jeg har været på, har det været meget svært at komme igennem 
litteraturen til dette modul. 

• Jeg har stadig ikke forstået den røde tråd ift. Modulet 
• Et rigtigt godt og veltilrettelagt modul - rigtig gode og sammenhængene oplæg og masser af god 

litteratur og eksempler. De første dage følte jeg, at vi gik lidt forsigtigt frem og tempoet kunne godt 
være hurtigere, men alle skal selvfølgelig tilgodeses her (det er en kommentar der nok gælder alle 
kursus jeg har været på gennem MPG-forløbet). Modellen med matrixgrupper er rigtig fin, men jeg 
synes en gang i mellem at enkelte af spørgsmålene har været lidt uklare. De ti minutters refleksion 
i starten af hvert modul kunne godt fjernes eller ændres til en form, hvor vi gengiver vores 
individuelle opfattelse af de vigtige pointer for hinanden. 

• Desværre har modulet for stor fokus på institutionel teori og reformer.  
Der mangler fokus på lederen som handlingsagent, og for os som offentlige ledere betyder det at 
kurset  for ofte virker praksisfjernt, samt at det desværre gentager pointer, litteratur og tilgange fra 
tidligere moduler fremfor at præsentere nyet tilgange - eksempelvis om forandringsledelse.  
Der er således alt for lidt fokus på forandringsledelse og ledelsespraksis. for meget teoretisk / 
litteratur fokus på historiske tendenser og reformer gennem tiderne (det er relevant, men det har vi 
hørt på stort set alle andre moduler allerede).  
Man kunne desuden med fordel have trukket mere på de sociologiske/ professionsorienterede 
tilgange samt de ledelses-fokuserede tilgange. 

• Der har været for meget 'selvstudie' med for mange synsninger og for lidt fokus på at hæve 
emnerne op i fokus = for meget fokus på fagfaglighed. 

Interesse for fagområde, fagligt udbytte 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

• Udfordringen med Ledelse af reform og forandring er at mange af deltagerne har i forvejen stiftet 
bekendtskab med f.eks. Kotter for mange, mange år siden. Man kan komme til at sidde med en 
"det kan jeg i forvejen, så det behøver jeg ikke at prioritere" holdning. Der bør man være mere 
åben - og det er mig selv jeg tænker på. 

• jeg synes det var fint planlagt med modul 1 i metaperspektiv og derefter nedstigen til praksisniveau 
• Der er lidt overlap med andre MPG-kursus, men jeg synes det er meget passende, for det giver et 

godt overblik og sammenhæng i tingene. 
• se: tidligere kommentar. 
• Min læringsproces er først rigtig startet ved opgaveskrivningen. Der har været for få forelæsninger, 

der har været i stand til at 'forstyrre' mig 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Jeg synes at NN har gjort det godt, og gæsteunderviserne har været kompetente. Forløbet er ret 

struktureret, hvilket er en fordel. 
• Den gode planlægning, som gav sammenhæng hen over undervisningsgangene. 
• Gode gæsteundervisere og stor medinddragelse ift. vejleder 
• Perspektivering af forandringer ind i en reform tænkning.  

At der er ledere fra flere forskellige offentlige organisationer. 
• At der var inddragelse af undervisere, som kunne sætte et mere bredt perspektiv teori og praksis.. 
• teorier bag reform - det var nyt for mig. Giver en god baggrundsviden for forandringer i det 

offentlige 
• forskellige teoretiske perspektiver 

forelæsningerne helt klart - gerne flere af dem :-) 
• Gode oplægsholdere bort set fra NN, der var svær at forstå og holde fokus på indholdet 

2 gode danske bøger 
• Fint og relevant emne 
• Forelæsningerne 
• Dag Ingvars bog, som gav et godt overblik over fagområdet. 

Forelæsning af NN og NN 
• forståelsen for makroperspektiv fra samtid --> forandringer i organisationer. godt med den store 

"tragt" så man får meningerne med 
• At NN er en god formidler og oversætter, samt processtyrer på fx matrix og eksterne undervisere 
• God vekselvirkning mellem oplæg og drøftelse (gruppearbejde) 

Spændende oplægsholdere og fagansvarlig. 
• Gode forelæsere, dejlig at plan og litteratur kom i god tid. 
• Gode forelæsninger, spændende & relevant litteratur. 
• - Indblik/forståelse af reformer og disses betydning for org. 
• Rigtig mange dygtige oplægsholdere og god litteratur. 
• NNs oplæg. 
• Fantastiske gæsteundervisere 

Matrixgrupper 
• Matrix grupperne fungerer godt ift. at få litteraturen ind under huden. 
• Sammenhæng mellem litt, undervisning og matrix 
• NN og NN 
• De mange forskellige forelæsere. 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Emnerne kan godt være lidt for abstrakte for min smag - og da deltagerskaren i høj grad kommer 

fra det sociale, har der været en del fokus på det sociale område. Det kan ikke altid oversættes til 
andre områder 1:1. Det er dog svært at undgå. 

• Mange korte oplæg trods meget litteratur - derfor mere undervisning. 
• At det ofte bliver for teoretisk... 
• Lidt for mange engelske tekster 
• noget teori var langhåret 

der var meget forskellig teori 
noget teori var meget vanskeligt at forstå 
jeg var ikke så vild med matrixgrupperne 
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• Mange engelske tekster 
Ikke alle tekster og bøger blev gennemgået 

• Noget rodet struktur. 
• Matrix øvelserne fungerer ikke. Vi har siddet i grupper hvor der nogle gange kun har været en der 

har læst, hvilket har resulteret i mere fokus på praksis erfaringer end det at bruge teorierne og 
omsætte dem til det talte sprog.  
Der mangler en forståelse for "kunderne":-) Vi har et 40-55 timer job ved siden af, som gør at 
nogle gange har jeg kunne læse alt til et modul, nogle gange har jeg ikke kunne dette. 

• Svært at få adgang til pensumtekster, som lå eksternt. 
• meget tekstnære drøftelser. det er første gang jeg oplever krav til så tekstnære besvarelser i 

gruppedrøftelserne. det hr selvfølelig den styrke at chancen for at få læst er større, men omvendt 
skal det også være muligt at deltage i drøftelserne uden at have læst en bestemt tekst. opblød evt. 
lidt på spørgsmålene, det vil give anledning til bredere drøftelser. 

• At en stor del af litteraturen er på engelsk, dét kræver en stor indsats for mig at læse det og så har 
jeg alligevel svært ved at forstå det. 

• Lidt for meget gentagelser idet jeg har haft fag med nogenlunde samme indhold og litteratur. 
• Matrix-diskussionerne fyldte meget tidsmæssigt/forholdsmæssigt  (gav godt udbytte, men kunne 

godt komprimeres lidt) 
• For meget arbejde i matrixgrupper 
• Nogen af forelæsninger har ikke koblet læst litt. forelæsningen 
• Ikke mange men måske enkelte uklare spørgsmål ifm. matrixgrupperne. 
• en lidt forvirret organisering af modulet. Alt for meget tid gik med ufaciliteret snak matrix-

grupperne. Litteraturen var utroligt omfattende og desværre for ufokuseret.  
Det var ikke tydeligt hvornår undervisningens konkrete pointer var forskningsbaserede og hvornår 
det var "synsninger".  
der manglede klare referencer i underviserens oplæg (fx markeret på slides som 
litteraturhenvisninger) - det gør eksamensforberedelse og opgaveskrivningen udfordret 

• Kan ikke komme på noget 
• Meget tid brugt på matrix grupperne, som tages fra den egentlige undervisning. Nogle af teksterne 

kunne jeg godt have brugt mere undervisning i. 
• Når folk bliver væk, virker matrix grupperne ikke 
• For meget selvstudie 

For mange medstuderende nede i for fagfaglige temaer 
• Manglede at binde de forskellige forelæsninger sammen. 

 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af 
masteruddannelsen 
 



 

5 
 

 

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 AUB? 
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 - 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. 
Det ville være ønskelig om alle oplæg var på moodle inden undervisningsdagen 

• Jeg synes slet ikke det er i orden at man ikke kan nå at få morgenkaffe fordi den bliver ryddet væk kl 
10.15 sharp. Det gør undervisningen ufleksibel fordi man er nødt til at afbryde pga klokken. Og 
modulerne er da dyre nok... 

• Mit sidste fag, og så mastermodulet. 
• vil gerne have slides til forelæsninger som min. dagen forinden - så man kan skrive noter 
• litteraturplan, og plan over undervisningen bør lægges ud inden ferien. SÅ har man reelt mulighed for 

at forberede sig i god tid, de fleste har dårligt tid til at læse alt litteraturen i deres fritid. På dette 
modul har jeg (desværre igen) oplevet at der er for langt mellem snapsene. Der er udbytte ca. 50 pct 
af tiden. Det er for lavt i betragtning af hvad uddannelsen koster, og af at man som leder investerer 
sin sparsomme tid i at deltage. Der skal simpelthen højere kvalitet ind i hvert enkelt element.  Som 
eksempel på noget der ikke rigtigt fungerer, er det at afsætte så meget tid (ca. 2 timer på hver 
kursusdag) til matrixgrupperne. Drøftelserne her var relevante, men de var for lange, der var for 
mange af dem og de var for ufaciliterede.  Det opleves som dårlig brug af dyr uddannelsestid. 
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