
 

 

Personligt udviklingsforløb (PUF) – efteråret 2019 

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 36 respondenter, hvoraf 19 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 53%. 
 

Spørgsmål omhandlende den faglige del af modulet 

Planlægning, relevans, fagligt og pædagogisk indhold, teori og praksis, indsats, litteratur og 
udbytte 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Et godt modul, som jeg har fået meget ud af. Teorier og emner kan oversættet til min praksis og 

gøre min hverdag nemmere samtidig med, at jeg udvikler mig som leder. 
• For løst styret og for få reelle input. 

Udviklingsgrupperne er for slaskede og for lidt konkronterende. Hvis det skal bidrage til personlig 
udvikling skal der hentes kompetencer ind, som kan gå tæt på den enkelte 

• Meget fin kobling imellem teori og praksis. Det er vildt, hvor meget udbytte man får af besøg hos 
og af læringsgruppemedlemmer. 
Der er en lille tendens til at undervisningen af erhvervspsykologen bliver mere konsulent end 
forskningsbaseret - men det er en dejlig let-fordøjelig tilgang til stoffet. 

Interesse for fagområde 

 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

• se tidligere svar - jeg kan oversætte teorier og indhold og anvende det direkte i mit job. 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Det er en styrke, at det løber over et helt år, og at man arbejder i læringsgrupper. 
• Kombinationen af undervisning og læringsgruppen. 
• Kombinationen mellem teori og øvelser i læringsgrupper 
• Arbejdet i læringsgrupper med vejleder 

Gode og inspirerende oplæg fra ex NN 
• NNs indlæg og litteratur har styrket modulet set fra mig stol. 
• Frokostbuffetten 
• Gode teoretiske indlæg + konstellation og vekselvirkning med Læringssgrupperne 
• Den praktiske forankring i det personalige udviklingsprojekt og sparring/besøg i grupperne 
• Spændende og engagerede undervisere - jeg vil fremhæve Kasper Lorentzen som særligt 

inspirerende 
Etnografisk besøg var meget givende og udbytterig 
God vekselvirkning mellem undervisning og plenum 

• Det at arbejde med sig selv - og få besøg af medstuderende i egen praksis 
• At det var relevant for mig lige her, hvor jeg står. 

Gruppearbejdet var rigtig godt. 
• undervisningen og mindre gruppedrøftelser, besøg i hinandens organisationer 
• God tid til refleksion 
• Det lærerige diskussioner i læringsgrupperne 
• bringe en erhvervspsykolog ind som underviser 
• Empiri indsamling hos læringsgruppemedlem 

Vejledning sammen med læringsgruppen 
kobling mellem teori og praksis 



 
 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Undervisningen af NN som for mig var metoder til proceskonsulentarbejde. Jeg synes ikke der var 

en klar kobling til ledelse. Forsøgte at efterlyse det i løbet af dagen, men jeg oplevede ikke det 
kom. 

• Planlægning af etnografiske møder i læringsgruppen, da der var stor geografiske afstande. 
Afstandene giver desuden ringe grobund for fortsættelse af at mødes i læringsgruppen 
efterfølgende 

• Sikring af den løbende progression 
Kobling af teoretiske oplæg med læringsgrupper 

• IAB 
• Helt urimeligt dyrt modul for en masse sniksnak. 
• facilitering af læringsgrupperne. for at få et optimalt udbytte er det vigtigt at facilitere disse ellers er 

der for stor risiko for, at der går kaffeklub i den, og det har ingen tid til. For at man ikke skal føle 
der er for meget "spildtid" må vejlederen gerne agere mere som facilitator. Der skal være en 
ramme man kan agere indenfor som læringsgruppe. den behøver ikke være stramt defineret. 

• Lidt fragmenteret litteratur 
• Kan ikke finde nogen 
• De meget frie rammer var fine i forhold til at opnå et personligt relevant udbytte, men det var en 

udfordring af få skrevet opgaven. 
• de halve dage med læringsgrupper var alt for lange, og det var svært at få puttet indhold ind i dem 
• Når medlemmer af læringsgruppen ikke møde op, giver det ikke den planlagte dynamik 
• for meget gruppearbejde - det er ikke min kop te ;) 
• At det er strukket ud over næsten et helt år, man mister lidt momentum efter LFG.... måske kunne 

det gå i gang umiddelbart efter LFG. Så forudsætningen ikke er færdiggjort LFG med deltagelse.... 
 

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? 

• Fungerer fint 
• fin 
• ok 
• Fint 
• Ok 

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

• fint 
• Fungerer fint 
• fint 
• Gode 
• gode 
• OK 
• Fine 
• ok, men der mangler gode gruppefaciliteter 
• fine 
• Fint 
• fint 
• Fine 
• Gode 
• ok 
• Gode 
• Ok 
• fine 
• fine firhold - nogle gange ret crowded på AUB 
• AUB - LANG2 er idelle til Masterundervisning 
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- Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 
 

• Jeg vil ønske at oplæg til undervisningen kan hentes ved den aktuelle undervisningsstart for at få 
noter koblet på 

• fint 
• ok 
• godt 
• Fint 
• Fint 
• godt - men eks, gruppernes rum, skulle være oprettet tidligere. vi endte med at bruge dropbox, 

fordi det ikke var klar da vi skulle bruge det. 
• velfungerende 
• Fint 
• slides til undervisning må gerne komme ud inden uv. 
• Udmærket 
• Godt 
• ok 
• Optimalt 
• Ok 
• fint 
• ok 
• fint 

- Hvad synes du om madordningen? 
 

• Fint 
• fint 
• god 
• god 
• Fint 
• Fint 
• ok - men personalet kunne godt bevilliges et kagekursus, der er rum for forbedring ;-) 
• god 
• Fint 
• fin 
• Fin 
• OK 
• fin 
• Fint 
• Ok 
• fin 
• tit samme menu 
• rigtig fint 

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

 
• Fint 
• fint 
• god 
• fin 
• Altid god service 
• Meget fint 
• super god 
• rigtig god service 
• Fint 
• svært at få ændret eksamensdato 
• Fin 
• Fin 
• fin 
• Ingen kontakt 



 
• Ok 
• fin 
• rigtig god service 
• Fin service - altid. 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting.     
• IAB 
• - sidste gr. arb's dag var ikke nødvendig - kan afkortes. 
• lav kortere tid i læringsgrupper, eller mere struktur på hvad det er vi skal lave i de grupper, det var 

godt nok ret tungt nogle dage, hvor alle sad og tænkte om vi ikke bare skulle slutte en time 
før...også fordi der var flere i gruppen, som ikke havde personaleproblemer eller andet vi kunne 
sidde og vende i gruppen 

• Link til litteratur - mange tekster er svære at finde - henvisningerne er ikke optimale.  
 
Alle burde ligge som PDF filer. Giver meget ekstra tid at skulle fremskaffe litteratur 
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