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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? 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Ledelse af reform og forandring, E20 
Evalueringsskemaet er sendt til 26 respondenter, hvoraf 17 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 63%. 
 

 

2 19.01.2021/Pia Wosylus 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Litteratur mængde på studiet virker meget ambitiøs. Også vurderet / sammenlignet øvrige moduler. 
• Har deltaget i fjerneundervisning ifm. gruppe-vejledning til opgave. Her fungerede det ikke 

tilfredsstillende. 
Undervisning fra oplægsholdere der er med digitalt fungerer ikke så godt som fysisk fremmøde. 

• Holdet har været så heldige, at vi har haft fysisk undervisning - for de stud. det var muligt for. 
• XXX har prioriterert at det skulle være fysisk og jeg mener at hun har ret i at det fungerer bedst. 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Fysisk uv. 
• Har ikke deltaget i fjernundervisningen 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: 
 
Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 

 

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 
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Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 

 

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

 

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: 
• Det er et meget bredt modul med en mangefoldig teori. Det gør at der er alt for meget læsestof og 

mange begreber 
• Det har været vanskeligt indimellem at få fodfæste. 

emner og drøftelser kan vendes op og ned og rundt så mange gange, så man til sidst mister grebet 
og kommer i tvivl om hvorvidt, man overhovedet har kompetencerne til at forstå og navigere i feltet 
- på trods af at det er sidste modul inden afhandlingen. 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
• Relevante emner og godt tilrettelagt 
• Det er let at relatere til egen praksis. Der gives tid og rum til drøftelser og opsamlinger. Stort 

engagement fra underviser. 
• Sammenhængen mellem reformer og forandringer 
• underviserne var dygtige 
• Mange teoretiske perspektiver. Stort ambitionsniveau. Dygtig underviser 
• Der var en god energi fra underviser 
• Spændende fag 
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• Velplanlagt. Gode pædagogiske værktøjer undervejs. Meget engageret og faglig velfunderet 
modulansvarlig. 

• Relevans 
• God kobling af teori og praksis. 
• At det ikke blev virtuelt 
• gruppearbejde og den efterfølgende opsamling 
• fælles refleksion og god gennemgang af teori 
• Kombinationen af reformer og behov for forandring 
• Godt at vi kunne mødes fysisk. 

XXX bog 
• God blanding af gæsteoplægsholdere og styret modulansvarlig oplæg 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
• Meget akademisk 
• Jeg kan ikke få øje på svagheder. 
• Meget bredt perspektiver, der kun i mindre omfang kobles til forandringsledelse 
• noget af litteraturen var for fagnørdet til mig 
• Meget bredt genstandsfelt 
• Pt ikk relevant 
• Alt for bredt fag 
• Oplægsholdere, som underviser online 
• Blanding af virtuel og fysisk undervisning 
• Stort teoretisk område 
• 6 dages undervisning er for lidt 
• corona - det gjorde tinge mere vanskelige 
• 2 
• Corona 
• XXX brugte en tro kopi af den forelæsning han holdte på LFG (bortset fra en enkel slide om COVID-

19) 
• Lixtal ved undervisers dialog med medstuderende. 

Det bliver for svært og kryptisk 
• Svært at følge den røde tråd fra gang til gang 

opsamlingerne fungerede ikke så godt for mig  Ville hellere have haft det mere 
underviserstyret/Mindre deltagerstyret 

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: 
• Svært at holde orienteringen - svært at få det koblet til praksis, da man føler sig afkoblet. 
• opsamlinger fungerede ikke for mig - ellers rigtigt godt 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Ledelse af reform og forandring, E20 
Evalueringsskemaet er sendt til 26 respondenter, hvoraf 17 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 63%. 
 

 

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: 
• Enorm stor gennemgang. 

Indimellem meget lavmælt tale. 
et godt glimt i øjet. 

• Enormt imponerende vidensbank 

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: 
• hun var vist syg den dag 
• her foregik koblingen - naturligvis. 
• Dejligt med en praksis del 

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: 
 

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: 
• Utrolig dygtig og inddragende underviser. 

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: 
• underviser var syg - ingen uv. 

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: 
• Har på 3 moduler hørt selvsamme oplæg - så noget med koordinering 
• Samme oplæg som brugt på LFG 
• Det var virtuelt. 

men taler ind i praksis. 
• svært at holde fokus, da det var meget tid der var afsat til XXX 

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: 
• ikke så meget kød på det, måske knap så meget tid. 

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: 
• det er svært tilgængeligt stof 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
 
Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 
masteruddannelsen? 
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Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvordan synes du madordningen fungerer? 

 

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. 
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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 

 

Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende  
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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). 

• Mystisk at uvn. På masteren blev ændret fra online til fysik når ingen andre møder i kommunerne 
har så mange deltagere 

• Det er blevet ringere efter at have forladt biblioteket 

Jeg trives på min uddannelse 
Vurder i hvilken grad: 

 

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