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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 på modulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Grundet corona har det været lidt svært at få den nødvendige retning på. 
• Det blev et noget anderledes forløb end forventet, en uventet udkommende og utilpas forstyrrelse 

(Corona) har sat dagsorden. 
Men nu hvor vi er ved at være ved vejs ende, er jeg egentlig glad for at det netop var nu jeg har 
været på PUF.  
Det har været givtigt også at have læringsgruppen som sparringspartnere gennem denne 
mærkelige tid. 

• Undrer mig over vi skal evaluere inden modulet er færdigt 
• Covid-nedlukningen i foråret 2020 "smadrede" forløbet. Vi udsatte besøgene i læringsgrupperne til 

efter sommerferien, ligesom meget af undervisningen har været online. Alt dette har klart forsinket 
udbyttet af kurset   - og jeg er stadig ikke sikker på, at vi helt får samme oplevelse som tidligere 
hold, hvor jeg har hørt PUF omtalt som hjertet/meningen med MPG. Heldigvis blev de sidste 
seminardage i august afholdt på campus - og min læringsgruppe har været rimelig gode til at 
mødes virtuelt. 

• Corona har påvirket udbyttet af modulet. Desuden er modulet i høj grad bundet op på 
velfungerende læringsgrupper hvor alle byder ind og er aktive. Det er ærgerligt når det så ikke 
sker. 

• Jeg synes sværhedsgraden er lavere end jeg forventer på en master (minder meget om diplom, 
som jeg også tidligere har taget) 

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: 
• se tidligere kommentar 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Jeg mener, at det er lykkes at perspektivere det personlige lederskab gennem modulet. 
• - god oplægsholdere.  

- nyttig viden om paradoksledelse.  
- refleksioner i studiegrupperne. 

• Læringsgrupperne 
• Dialogen med medstuderende 
• Gruppedynamik. Evnen til at vi som gruppe åbnede op overfor hinanden, og brugte hinanden som 

middel til selv-udvikling. Vi havde en 6 personers gruppe, men gik også i 3 mands grupper grundet 
corona. Og det forløb har været helt fantastisk. 

• tid til dialog og refleksion i læringsgrupper 
fin vejlending iforløbet 

• Processen sammen med læringsgruppen 
De teoretiske oplæg med XXX 

• Undervisning med XXX og læringsgrupper 
• Nogle af oplægsholderne var utroligt dygtige og relevante. 
• læringsgruppens diskussioner 
• Gode dialoger med medstuderende. Indlægget om styrker og undervisningen i tilknytning hertil 
• Praksisorienteringen. 
• Dialogerne i læringsgruppen 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Coronasituationen har lavet nogle begrænsninger på at besøge hinanden og arbejde med 

observation. Men det er IKKE en svaghed ved modulet. 
• Begrænset mulighed for netværk pga virtuel undervisning 
• Nogle elementer gik igen fra LFG 
• Jeg er svinget til venstre og højre 20 gange i løbet af modulet. Det er nu også meningen at vi skal 

reflektere, og drage paralleller til vores virke og vores personlige ledelse. Men nøj, det føles som at 
man starter forfra rigtig mange gange i løbet af modulet. Det er selvfølgelig sådan det skal være. 
Corona gjorde undervisningsformen alternativ, men vi har faktisk ikke lidt under det. Vi fik åbnet op 
for fysisk fremmøde til sidst, og klarede os med virtuel indtil da.  
Det er et langt modul med mange indspark der ryger i mange forskellige retninger. Det er svært at 
holde den røde tråd, men jeg synes at XXX og vores vejleder har gjort det godt med at hjælpe os 
med at holde tråden. 

• afbrudt uv og manglende mulighed for besøg i læringsgrupper pga covid 19 
• Corona! Lige netop dette modul har sin styrke i læringsgruppens møder og etnografiske besøg. Det 

lykkes kun at have et besøg. Sådan er omstændighederne, men meget i dette modul er afhængig af 
relationerne - og selvom Teams kan meget, så er det ikke skabt til relationsdannelse. 

• Coronaundervisning:-( 
• Læringsgruppe-arbejdet og vejledningen med vejleder tog for meget tid og var for ustruktureret. 

Der var meget "s tilfældig snak" frem for rammesatte og faciliterede, faglige drøftelser - om enten 
vores ledelse, teori/litteratur og opgaven. Det er synd fordi det er et meget vigtigt modul, men det 
bør ikke være "så løst" fra den/de primære undervisere. 

• at vi ikke kunne mødes pga COVID 
• Jeg fik ikke meget nyt med mig 
• Møderne i læringsgruppen var lange.  

Modulet strakte sig over meget lang tid. Kunne godt kortes ned 
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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: 
• Svært at vurdere pga. corona. 
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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: 
• Var fraværende den dag 
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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: 
• Var forhindret til pågældende oplæg. 
• Jeg syntes det var unødvendigt med dette 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: 
 



 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Personligt udviklingsforløb (PUF), 2020 
Evalueringsskemaet er sendt til 40 respondenter, hvoraf 31 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 78%. 
 

 

10 23.11.2020/Pia Wosylus 

 

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: 
• Det var ikke en "forelæsning" - men indtalt, med efterfølgende dialog. 
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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: 
• Emnet fangede mig ikke - det skal XXX ikke lastes for :) 
• Emnet virkede ikke så relevant, når man er chef i en styrelse. 
• Ikke relevant ift. modulets læringsmål - og det blev ikke sat ind i en ramme for modulet. Dog var 

den online forelæsning spændende og inspirerende men passede ikke rigtig ind. 
• Kan ikke se relevansen for modulet og herudover meget uinspirerende optaget undervisning (pga. 

corona), hvor selve kvaliteten af optagelsen også var ringe. 
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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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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? 

• Det er ikke mit første modul. 
• Ikke mit første modul. 
• Ikke første modul 
• Nej 
• Ej mit første modul. 
• det er ikke 1 modul 
• ikke første modul 
• Dette er mit 5. modul 
• Ikke relevant 
• det er ikke første modul 
• Det var ikke mit første modul 
• Udmærket 
• Ikke første modul 

Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 

• De er gode. 
• Fin lokalitet. 
• Ok 
• Ok bedre i de nye lokaler end før 
• Rigtig gode faciliteter. Vi flyttede ind til campus undervejs. 
• fint 
• Vi har kun været 2 gange i de nye omgivelser hvor de stadig var i gang med at finde sig til rette. 
• nye lokaler - manglende plads 
• De nye lokaler har været en blandet oplevelse, da der slet ikke har været styr på grupperum. Håber 

det bare har været startvanskeligheder. De gamle lokaler på Langagervej var rigtig hyggelige. 
• Det er fint med de nye lokaler. Jeg manglede at der var mulighed for at blive koblet på 

undervisningen online ved Corona-karantæne. 
• gode 
• OK 
• ok 
• Udmærket 
• Ok 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
• Det fungerer helt fint. 
• Helt tilfredsstillende. 
• Godt 
• Svær at overskue og mange forskellige  indgange til Moodle mail mv 
• Rigtig fint. 
• fungerer fint - men svært med de sene opdateringer 
• Fint 
• godt 
• Godt 
• OK 
• godt 
• Fungere for det meste fint. Kunne dog foretrække, at undervisernes PP er at finde senest 24 timer 

før modul start 
• ok 
• Udmærket 
• Ok 
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Hvad synes du om madordningen? 
• Den er helt ok. 
• Ganske fin madordning. 
• Ok 
• Glimrende 
• Rigtig god. 
• fint 
• OK 
• mega ringe 
• tidligere har der været for meget smørfisk! Ellers lækker mad. 
• Ikke specielt godt ift. den pris vi betaler. 
• skøn 
• ok 
• ok 
• Udmærket 
• Ok 

Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

• Den har været helt i orden. 
• Venlig og god service. 
• Ingen kontakt 
• Ok 
• Har ikke haft kontakt i denne omgang. 
• fin service 
• Så fint - de er søde til at guide og hjælpe 
• fin 
• god og hurtig 
• Ikke relevant 
• god service 
• nej 
• god 
• Udmærket 
• Ok 

Hvad kan gøres bedre?  
Nævn gerne flere ting.     

• Mere entydig kommunikation fra fag til fag 
Finde litteratur så vi ikke selv skal bruge tid hver især til at søge 

• Bedre gruppelokaler, hvor der er plads til os 
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