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Evalueringsskema - MPG, Personligt udviklingsforløb - PUF, 2021 
 

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? 
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Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på dette modul? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med modulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• På trods af at modulets første halvdel var virtuel lykkedes det på fornem vis at gennemføre 

undervisning/forelæsning med høj kvalitet. Ligeledes blev studiegruppen et rigtig godt sted at 
udvikle sig selvom den blev født på skærmen. 

• Uheldigt med onlineforløb især i forhold til læringsgrupperne. Mit udbytte af læringsgrupperne var 
størst ved fysisk fremmøde. Endvidere var muligheden for besøg på hinandens arbejdsplads 
hæmmet pga covid-19. 

• Det har generelt været en rigtig positiv oplevelse. 
• Man skulle have valgt at planlægge modulet anderledes. Studiegruppen og hvad den "plejer" at 

gøre/blive brugt til. Gav ikke mening i en Corona nedlukning 
• Underligt at vi skal evaluere modulet inden det er gennemført. 
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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? 

 

I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Godt fagligt indhold. Temaet om bæredygtighed virkede dog søgt og irrelevant i fht et personligt 

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

• Godt med det personlige perspektiv 
• At man er tvunget til at arbejde med det personlige 
• Jeg var glad for gruppevejledning og gruppeeksamen 
• Arbejdet i læringsgrupperne 

At modulet strækker sig over 2 semestre 
De forskelligartede forelæsninger 

• Studiegruppen var et stort aktiv 
• Læringsgrupper, 
• De refleksioner undervisningen og læringsgrupperne bidrog til. 
• Den nære kobling med praksiserfaringer 
• At jeg fik sat mig ned for selv at tænke mig om 
• Refleksionsmuligheden. Sparring med de andre i læringsgruppen. 
• mulighed til at fokusere sig på sig selv 
• Koblingen i læringsgrupper. 
• Muligheden for refleksion i læringsgrupper. Et unikt forum for udveksling af erfaringer og 

ledelsesudfordringer. 
• Det er godt at vi ikke selv skal nedsætte studiegrupper, men at de er nedsat for os. 

Det er godt at man har tid undervejs i forelæsningerne til at mødes med studiegruppen. 
Det har fungeret super fint med virtuel undervisning til nogle af forelæsningerne. 

• Dygtige undervisere. God litteratur 

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

• Vi var ramt af at vi ikke kunne besøge hinanden 
• At det meste foregik online - savnede det sociale i at mødes 
• Det er et meget langt forløb 
• Virtuel undervisning 
• Covid-19 og online undervisning. 
• Meget kedeligt at store dele måtte afvikles virtuelt. Jeg tror vi kunne have øget vores udbytte i 

læringsgruppen med mere fremmøde. 
• Grundlæggende er forholdet mellem mængden af litteratur, fremmøde og opgaveaflevering helt 

skævt sammenlignet med andre tilsvarende uddannelser. Jeg oplever de små 5 ECTS moduler giver 
en meget fragmenteret uddnanelse og at det er yderst vanskeligt at få uddannelse og arbejdsliv til 
at hænge sammen med så meget fremmøde og mange småopgaver. 10 ECTS moduler ville være at 
foretrække - eller at opgaver kunne skrives på tværs af moduler 

• Virtuel undervisning/læringsgruppe pga covid-19 
• kan ikke pege på sådan 
• Der er ikke noget, der som sådan lige står ud. 
• At lige netop dette relationelle modul var underlagt coronarestriktioner i forårssemesteret, men det 

var jo et vilkår. 
• Måske lidt for mange praktiske øvelser 
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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: 
• Undervisning i øjenhøjde og med forståelse for, at der er tale om deltidsundervisning, hvor eleverne 

ofte har en hektisk hverdag ved siden af. 
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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: 
• XXX talte for meget om sin arbejdsplads i stedet for om sin opgave, sin læring og reflektioner 
• Jeg tror, han havde misforstået opgaven. Det blev en introduktion til hans virksomhed og i mindre 

grad til hans udbytte af modulet. 
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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: 
• Super inspirerende 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Personligt udviklingsforløb - PUF, 2021 
Evalueringsskemaet er sendt til 32 respondenter, hvoraf 18 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 56%. 
 

 

9 26.01.2022/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: 
• inspirerende og meget levende 
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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: 
• Kan ikke huske 
• meget brugbart for mig. god undervisning 
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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: 
• Svært stof 
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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: 
• Kan ikke huske 
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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: 
• Var på ferie 
• Sjov og inspirerende undervisning, meget levende og inddragende. 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul på uddannelsen? 

• ok 
• Fine 
• Online 
• Rigtig fine 
• Gode faciliteter 
• Ok 
• fine 
• Rigtig fine 
• Dygtige 
• Meget tilfredsstillende 
• ok 
• Udmærkede 
• ok 
• De er fine 
• Ingen bemærkninger - generelt i orden. 
• Virkelig gode 
• Meget gode 
• Ok 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
Hvordan syntes du madordningen fungerer? 

• ok 
• Fint 
• Online undervisning 
• God mad 
• perfekt. 
• Meget fin 
• godt 
• Fine 
• Okay 
• Meget tilfredsstillende 
• ok 
• Ganske fin. God mad. 
• ok 
• Madordningen har ikke den store betydning for mig 
• Meget fint. 
• Skønt 
• Rigtig god 
• ? 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse: - Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

• ok 
• Ok 
• Fin 
• Det fungerer godt 
• ok 
• Fint 
• godt 
• OK 
• Super 
• OK 
• ikke intuitivt. 
• Upåklageligt 
• ok 
• Glimrende 
• Ok. 
• Godt 
• Fint 
• Ok 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
Hvis du i forbindelse med din masteruddannelse har været i kontakt med 
mastersekretariatet, hvad synes du om den service, som du fik? 

• ok 
• Ok 
• God service 
• God 
• Jeg fik fin hjælp, da jeg havde behov. 
• Fin 
• Ok 
• Okay 
• God service 
• fin service 
• Imødekommende og hjælpsom 
• ok 
• De er altid hjælpsomme 
• Intet behov. 
• Umiddelbart fungerer det fint. 
• OK 
• Ved ikke 
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Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
• Ikke alle tekster, der anvendes som litteratur er fantastiske kopier. Det må kunne gøres bedre. 
• Jeg er varm fortaler for, at en del undervisningsgange med fordel kunne foregå virtuelt. 

Ønske om større moduler - de mange små giver en meget fragmenteret oplevelse og giver ikke 
nogen god mulighed for at skabe netværk. 
Meget ærgerligt, at der ikke lægges op til gruppearbejde omkring opgaver samt at opgaver er alt 
for mange og alt for små. Jeg synes det er enormt ærgerligt, at opgaveskrivning i grupper af 
medstuderende slet ikke indgår på den måde, jeg ville forvente af et PBL universitet. 
Den personlige og faglige udvikling ville kunne understøttes langt bedre, hvis uddannelsen var 
opbygget af større moduler og med samarbejde som omdrejningspunkt for opgaveskrivningen frem 
for de mange små og individuelle opgaver, der bare slet ikke er det, jeg har brug for eller inspireres 
af. Den gensidige sparring med medstuderende - og opbygning af trygge og givende rammer blandt 
medstuderende - savner man virkelig, fordi tingene er så fragmenterede. 

• Intet at angive 
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