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Følgende spørgsmål omhandler dine erfaringer med den fjernundervisning, 
som er etableret efter Corona-virussen og nedlukningen af Aalborg Universitet 
den 13. marts:  
 
Hvordan vurderer udbyttet af fjernundervisningen? 

 

Hvordan vurderer du interaktionen mellem underviser og studerende? 

 

Hvordan vurderer du mulighederne for dialog mellem studerende? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med fjernundervisningen? 
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Hvordan vurderer du mulighederne for at kombinere undervisningen og dit 
øvrige arbejdsliv? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Under dette modul har vi haft undervisning/forelæsning med fremmøde. Derfor ser svarerne ud 

som de gør. 
• Der er vel altid lidt pres på kombinationen af arbejde og studie, samtidig med Covid-19 
• Har deltaget fysisk i de tre seminarer på dette modul 
• Rigtig god og veltilrettelagt undervisning generelt. 
• har ikke haft fjernundervisning 
• Det er svært at få godt udbytte af fjernundervisning, når det foregår i klasselokalet samtidig. 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Det virkede godt, da der var to undervisere til stedet: en der underviste og en der styrede it´en. 
• Deltog ikke i fjernundervisning 
• Har deltaget fysisk i de tre seminarer på dette modul 
• Positiv med hurtig omstillingsparathed, da de 7 kommuner lukkede ned. 
• Det har virket meget fint med undervisning og opgaver. Til et enkelt oplæg var der lidt for mange 

"summeopgaver" lidt for kort tid efter hinanden, men det var i øvrigt et rigtigt godt og vigtigt 
oplæg. 

• har ikke haft fjernundervisning 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: 
 
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 
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Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på modulet? 
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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? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Der var en del usikkerhed omkring omfanget af lærebøger i starten af modullet. Det vil være 

nemmere, hvis der er et klart billede af, hvilke bøger  der skal skaffes. 
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• oplevede holdet som et træt hold, med mange medstuderene som er/var langt i MPG'en og derfor 
fokuserede mere på at få kurset gennemført på vejen til MPG graden frem for fokus på læring og 
videndeling med andre studernede. Mange bidrog i meget begrænset eller intet omfang 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Gode underviser 
• vekslen mellem teorier og praksis 
• God kombination mellem teori og praksis - og god omstilling til fjernundervisning 
• Koblingen mellem teori og praksis. 
• Jeg synes det var rigtigt spændende at få noget om forandringsledelse i et projektperspektiv. Det er 

meget nyttig viden. Delen om kommunikation var også virkelig spændende og lærerig. 
• God litteratur 

Fint engagement fra underviserne 
• Meget praktisk orienteret 
• Gode relevante indlæg. 
• kombinationen af forandring og projekter 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• En af de eksterne underviser bragt ikke noget nyt til undervisningen. 
• IAB 
• Umiddelbart ingen 
• Balancen mellem egentlig projektledelse contra øverste ledelse i offentlig org. Chef og lederniveau 

arbejder ikke konkret med projektledelse. 
• Det er svært at undervise folk via Teams samtidig med klasseundervisning. Det blev løst rigtigt fint 

af underviserne, men jeg tror at vi studerende måske kunne drage nytte af lidt uddannelse eller 
blot nogle gode råd omkring at håndtere sådanne situationer. Det tog også lidt tid til en enkelt 
forelæsning, hvor projektoren drillede, men jeg synes nu at kursusholderen håndterede det rigtigt 
godt og professionelt. 

• seminarformen (er meget intensivt afløst af mellemliggende perioder med lav intensitet) 
meget gennemgang af litteratur 
evt. indfør mere forpligtende involvering af studerende (fx at man skal holde et kort oplæg efter 
længerevarende gruppearbejde - for mange brugte tiden afsat til gruppearbejde til eget job - det er 
uprofessionelt) 

• Kan være udfordrerne, hvis man ikke er med i et konkret projekt 
• Lidt meget frem og tilbage omkring tilstedeværelse eller ej. Burde have været fjernundervisning 

med de øvrige restriktioner vi er pålagt. 
• synes ikke så godt om XXX som underviser. svær at forstå. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• IAB 
• Dygtig og entusiastisk forelæser! Er god til at spørge ind til, om vi som studerende har forstået 

stoffet, og tager gerne en ekstra tørn, hvis det ikke er tilfældet. 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Forandrings- og projektledelse, E20 
Evalueringsskemaet er sendt til 28 respondenter, hvoraf 11 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 39%. 
 

 

7 19.01.2021/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• IAB 
• Dygtig og inspirerende forelæser. Meget spændende stof. 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX er fagligt dygtig, men det blev lidt langtrukket. 
• XXX havde medbragt rigtig mange slide, men anvendte kun dele af dem i sin undervisning. Det er 

svært at følge med, når der springes rundt i præsentationen. På mig virker det desværre en smule 
forstyrrende. Slides, der ikke anvendes, kunne fx være skjulte. 

• Rigtig spændende og meget brugbar forelæsning. Eftermiddagsseancen kunne dog godt optimeres 
lidt. Vi havde en meget kort forelæsning, så en opgave og dernæst igen en meget kort forelæsning 
og en ny opgave. Opgaverne kom til at fylde lidt for meget og vi manglede lidt substans i forhold til 
at belyse dem og få nok ud af dem. Som sådan ellers spændende og fine opgaver, men balancen 
mellem forelæsning og opgaver skulle have haft lidt tungere vægt på forelæsning. 
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Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX er en god fortæller - men sætter bestemt ikke sit lys under en skæppe. Det blev lidt for 

selvhøjtideligt og egoistisk. 
• Jeg fik ikke særligt meget ud af dette oplæg. Det faglige indhold virkede lidt tyndt. Opgaven vi 

skulle løse var sådan set meget relevant i forhold til modulet, men jeg synes ikke rigtigt der blev 
fulgt op på den. 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
 
Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvordan synes du madordningen fungerer? 
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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. 
• Jeg synes det fungerer udmærket 
• Mastersekretariatet yder som altid super service. Ros til dem :-) 
• En enkelt dag var der ikke bestilt mad, men vi fik nu en rigtig fin sandwich i stedet, så det var ikke 

et problem. Ellers fine omgivelser. 
• synes det er en forringelse at være flyttet fra biblioteket. 

Studiemiljø:  
 
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, 
indeklima, indretning osv.)  

 

Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen 
og campus generelt 
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Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende  
 

 

Hvis du har kommentarer til de fysiske og æstetiske forhold, bedes du så 
konkret som muligt beskrive de positive forhold eller problemer, du har oplevet 
(angiv meget gerne konkrete adresser/lokalenumre, så der bedst muligt kan 
følges op på dine kommentarer). 
 

• Det virker en anelse mere trangt med studiepladser i forhold til universitetsbiblioteket, hvor 
tidligere kursus er afholdt, men jeg synes nu det er glimrende omgivelser. 

• problemer med projekter og ved fjernundervisning 

Jeg trives på min uddannelse 
Vurder i hvilken grad: 
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Jeg oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse  
Vurder i hvilken grad: 

 

Jeg oplever et godt fagligt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 
Vurder i hvilken grad: 

 

Har du yderligere kommentarer til din trivsel og fællesskabet på din 
uddannelse, så skriv dem gerne her: 

• Nej 
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(De næste to spørgsmål er kun til dem, som bekræfter, de har oplevet 
krænkende adfærd og/eller diskrimination. Der skal således laves et ”spring” i 
opstillingen af spørgeskemaet, så at de studerende der svarer nej til det forrige 
spørgsmål ikke skal besvare de næste to spørgsmål. Informationsboksen skal 
vises for alle de studerende, ligegyldigt om de svarer ja eller nej til 
spørgsmålet om oplevet krænkende adfærd og/eller diskrimination) 
 
Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt 
oplevet i forbindelse med studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?  

 

Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse 
med dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)? 
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