
Et eller flere udsagn opstilles, og evalueres,  enten hver for sig, eller ved delerunde i 
plenum:  
Angiv på en skala fra 1-10 ( uenig … enig). Giv gerne eksempler.  
 
DETTE MØDE:    
1 – Gruppens møder starter altid til tiden   
2 – Alle deltager på lige fod i gruppens aktiviteter  
3 - Jeg fik stort fagligt udbytte af dette møde  
4 – Jeg fik et godt menneskeligt udbytte af dette møde  
5 – Jeg fik mere lyst til mit arbejde ved at deltage i dag 
6 – Jeg føler mig tryg i gruppen og tør sige min mening  
7 – Jeg savner mere humor i gruppen  
8 – Denne gang gik mødets indhold og forløb for tæt ind på min person  
9 – Jeg savner mere ro og disciplin i gruppen 
 
GENERELT I DENNE GRUPPE:    
10 – Gruppens møder starter altid til tiden  
11 – Alle deltager på lige fod i gruppens aktiviteter  
12 – Jeg føler mig tryg i gruppen og tør sige min mening  
13 – Jeg savner mere humor i gruppen  
14 – Jeg savner mere ro og disciplin i gruppen  
15 – Vi er gode til at respektere hinanden i gruppen  
16 – Jeg savner mere indflydelse på vores emnevalg  
17 – Jeg synes, det er vigtigt at evaluere møderne samme dag  
18 – Den, der råber højest i gruppen, har nok mest ret  
19 – Det er vigtigt, at vi har en god gruppeleder  
20 – Vi skal undgå konflikter og uenighed i gruppen  
21 – Jeg vil gerne tage et praktisk medansvar i gruppen  
22 – Jeg synes, vi skal revidere vores mødeform  
23 – Jeg går ind for maximal sponsorstøtte til møderne   
24a – Jeg synes, at gruppen er for stor   
24b - Jeg synes, at gruppen er for lille  
25 – Jeg synes det er/må være svært at være leder  
26 – Jeg synes, at vore forskelligheder er en styrke 
 
SÅDAN ER JEG:    
27 – Jeg opfatter mig selv fagligt som værende i den svage halvdel af gruppen  
28 – Jeg deltager gerne i rollespil   
29 – Jeg er god til at lytte  
30 – Jeg har let ved at omstille mig til nye arbejdsformer  
31 – Jeg har let ved at læse og lære nyt stof  
32 – Jeg er god til at håndtere en krævende patient  
33 – Jeg er god til at holde hovedet koldt overfor en truende person   
 
Kilde og inspiration: ”Efteruddannelsesgruppen” Claes Kjær og Ulrik Lange. MPL særtryk 
2000. 


