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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? 
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Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med fjernundervisningen? 

 

Hvordan vurderer du mulighederne for at kombinere undervisningen og dit 
øvrige arbejdsliv? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Hvis der under forløbet skiftes til digital uv er det altså tvingende nødvendigt at deltagerne får det 

at vide. Jeg har  4 mailbokse - min private, min arbejdsmail, moodle-beskeder og min studenter 
mail - det er helt håbløst at forvente at vi kan tjekke alle når man også har et lederjob at passe... 
Dernæst virker opsætning af videresend post fra min studentermailboks ikke optimalt - jeg får i 
hvert fald ikke tilsendt/videresendt post derfra, så det er faktisk en ret umulig opgave I giver os. 
Det betyder, at man kommer for sent til undervisning - i et ellers ret dyrt undervisningsforløb - det 
er ikke OK.. 
Det må kunne gøres bedre. 

• intet yderligere at bemærk 
• Der har kun været fjernundervisning til de sidste to undervisningens dage. 

Og udbyttet af disse dage har ikke været så givtigt som de andre dage med fysisk fremmøde 
• Der er mindre dialog ved fjernundervisning - men oplever alligevel at det fungere godt. 

De første to moduler var med fysisk fremmøde -  og fungerede godt. 
Jeg undre mig over beslutning af fjernundervisning. 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• ved sidste modul brugte vi Skype - denne gang Teams. Det ville være rigtig rart om AAU kunne 

fastlægge sig på EN fælles digital løsning, så man kunne sætte sin pc op til det og undgå 
begyndervanskeligheder hver gang man påbegynder et nyt modul.. 
Der er altid digitale udfordringer/problemer ved skift af platform - både for deltagere og for 
undervisere.. 

• Fjerneundervisning virker fint for mig - særligt hvis man kan mødes fysisk under første seminar og 
få sat "hoveder" på undervisere og medstuderende. 

• Probelmet er at der er mindre dialog og undervisningen bliver for meget forelæsning frem for 
udveksling. 

• Udbyttet har været godt. 
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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 modulet? 

 

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: 
• Jeg synes det er ærgerligt at en del af den litteratur der opgives til modulet først kan leveres når 

modulet slutter - det er ikke optimalt, og man har ikke mulighed for at forberede sig ordentligt før 
undervisningen 

• Lærerbøgerne er lidt tunge - kan eventuelt suppleres med fleres danske artikler. 
• Den engelske litteratur udfordrer, fordi det tager lang tid at læse 
• Grundbog kunne ikke leveres -skaffes før sent i forløbet. 

Meget engelsk litteratur - meget udfordrende. 
Meget relevant fagligt indhold - gerne brede det mere ud i andre kontekster end 
beskæftigelsesområdet. 

• Jeg har manglet lidt struktur i modulet i forhold til at kunne få skabt en rødtråd frem mod eksamen. 
Ligeledes har dele af den engelske litteratur været meget svær at forstå 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Gode undervisere 
• at der ikke var fokus på produkt (helt fra starten), men mere fokus på proces. 

Fedt modul, men også svært at det var så "løst".. 
• Nye vinkler på, hvordan man kan tænke udvikling og innovation ind i sit virke  

Undervisningstilgangen, hvor man få en vifte af perspektiver - deraf selv plukke og bringe i spil i 
forhold til min egen kontekst. 

• At det er meget praksisnært og viser muligheder for at kombinere forskning og praksis  super klart 
• SPÆNDENDE OG NY TILGANG TIL BORGERINDDRAGELSE 
• Fagligt spændende 

Der er ikke fokus på det skriftelige produkt -  man får lov til at være i det faglige fordybelse. 
Styrke at både XXX og XXX deltager under hele forløbet. 

• Koncentrationen om mødet ml. Frontmedarbejderen og patienten arbejdet i XXX/XXX meget 
interessant  
Visionsledelse 

• Engagerede undervisere 
• Fokus på frontmedarbejderen og mange nye perspektiver at anskue dette på 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Alt for meget engelsk litteratur 
• At det var så "løst" - der var ikke på den måde som i andre moduler så meget teoretisk fremstilling, 

men mere fokus på praksis-forsknings sammenhængen 
• iab 
• At undervisningen blev lagt om til digital, der går meget tabt. 
• KAN VIRKE LIDT USTRUKTURERET OG HAR MEGET FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 
• Gerne udfolde det mere en kun fra beskæftigelsesområdet 
• Meget engelsk litteratur;-) 
• Litteraturen er både svær at skaffe og svær at læse. Bliver lidt en hæmsko 
• Manglende planlægning 
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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: 
• Måske ikke helt så struktureret, men helt igennem god uv 
• IAB 
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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: 
• Mere struktureret, og meget med omdrejningspunkt omkr XXX og XXX. 

Måske lidt mere bredde var ønskeligt. 
• iab 
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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: 
• kan ikke huske vi har haft denne uv - har da ellers været der til alle modulerne..??? 
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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: 
• den digitale uv fungerede faktisk ret godt 
• Fint, at få XXX med online fra Italien. 
• Svært at holde koncentrationen 
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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: 
• Desværre fik jeg kun halvdelen med, da jeg mødte fysisk frem i Aalborg pga manglende 

kommunikation 
Det var rigtig rigtig ærgeligt... 

• iab 
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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 ve dikke rigtigt - der er flere ting jeg kunne ønske mig anderledes vedr informationsniveauet - 

jeg ved godt at vi er studerende og at man selv skal tage ansvar, men vi er også travle ledere, der 
trods alt betaler en del for en uddannelse, så serviceniveauet ift. ændringer i program, adresser, p-
muligheder osv. kunne godt være højere. Herudover kunne jeg godt tænke mig at mail-løsninger og 
digitale platforme var en del bedre og lettere at finde ud af.. 

• Særlig ros til madordningen - fin service og udvalg og så under en Covid-19. 
• Det ville være bedre for mig, hvis min arbejdsmail eller private mail blev brugt i stedet for at jeg 

skal bruge universitetets! Det er ret belastende med endnu en mail. 

 

 

Studiemiljø:  
 
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, 
indeklima, indretning osv.)  
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Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen 
og campus generelt 

 

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). 

• Generelt fine lokaler, bygninger m.v. 
• Det har meget lille betydning for mig 

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: 

• iab 
• Det vigtigste for mig at at kombinationen med arbejde og studie går op i en højere enhed og det 

arbejder jeg selv på. 
• Ingen 
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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)?  
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Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse 
med dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)? 
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