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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: 
• En stor del af udbyttet fra modulerne er den interaktion der er mellem de studerende - både i 

undervisningen og i pauserne. Denne del mistes ved fjernundervisningen. 
Selve teknikken, tilrettelæggelsen og kommunikationen omkring fjernundervisning har været fin. 

• Fjernundervisningen blev aflyst, der var for få, som havde meldt oplæg ind, vi fik skriftlig evaluering 
på det, vi havde sendt ind. 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Det virker godt at optage og distribuere undervisningen, så man som studerende kan vende tilbage 

til diskussioner og vigtige pointer 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: 
 
Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? 

 

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

 

Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 

 

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

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Udelukkende baseret på at studerende hører hinandens input. Det er dræbende at høre på i 5 timer.  

Alle hører alle og kommenterer på alle. Med to undervisere til rådighed kunne det gøres meget 
mere aktivt 

• Det var virkelig ærgerligt at midtvejsmodulet blev aflyst pga manglende deltagelse :-( 
Jeg har netop på dette tidspunkt brug for den sparring, som holdet og underviserne giver - ikke kun 
til mig (har fået skriftligt feedback - det var ok) - men det er også enormt givende at høre andres 
oplæg, deres reflektioner og udfordringer/tanker. 

• Det er jo meningen, at det skal være selvstændigt. 
Jeg vil dog foreslå, at man godt kunne dele op i mindre grupper til de første moduler, de var godt 
nok nogle lange dage og svært at bevare gejsten... 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største styrke?  
Nævn gerne flere. 

• Det var kort 
• Diskussionerne om eget og andres opgaver. 

At man "tvinges" til at levere et produkt tidligt i forløbet - således at man kommer i gang. 
• XXX og XXX generøse tilgang til vejledning, samt deres gode pædagogiske evner 
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• Det er relevant med udveksling af dele af sin afhandling og sparring med de medstuderende under 
supervision 

• Mulighed for selv at fordybe sig 

Set som helhed, hvad var mastermodulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Alt for dyrt og alt for traditionelt. 
Kunne lige så godt være erstattet med ekstra vejledningstimer 
Det er dræbende kun at skulle høre på andre studerende 

• Det ville have været godt at have haft første dag og så 1-2 uger derefter inden første 
problemformulering skulle afleveres. Det var svært at spore sig ind på et emne så hurtigt, når man 
fra andre undervisere har hørt, at man ikke behøver at have låst sig fast inden man møder op på 
mastermodulet. Jeg er ikke sikker på at jeg var endt med det problemfelt, som jeg sidder med nu, 
hvis vi havde haft en "indkørings/reflektionsdag". Nogle af de reflektioner man selv skyder ned, 
kunne være blevet fantastiske efter diskussion/drøftelse med sine medstuderende/undervisere. 
Tror at det ender med at vi bare vælger noget "nemt", eller noget som ligger lige for. 

• det kommer meget til at handle om sundhedssektoren, så de mange plenum-drøftelser og 
studenterfremlæggelser fylder nok lidt for meget.  
Ærgerligt at sidste seminar-dag helt blev aflyst 

• Corona har medført en brist i modulet 
• at det kræver at de studerende har forberedt sig og pga. corona var mange udfordrede 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Mange flere undervisere på MPG bør holde den standard, som XXX og XXX praktiserer. 

Det er ambitiøst og med god kvalitet 
• Det er generelt for tidligt at svare på hvordan en vejledning har været, 2 måneder før aflevering. 

Indtil videre har det været mere end tilfredsstillende :-) 
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• synes ikke at min vejleder forholder sig fagligt til min opgave. Synes at jeg har fået en forkert 
vejleder tildelt på baggrund af mit emne, teori og metode. 

• Det er jo svært at svare på, da vi skal aflevere om 1½ måned og jeg har talt med vejleder en 
gang... 

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 meget kompetent, men mon ikke der skal til at findes en afløser med nogle nye vinkler..... 
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• XXX er en dygtig formidler som formår at skabe en god stemning i undervisningen. men han er 
også en dygtig metode/ procesvejleder, der både opmuntrer og er kontant når der er brug for det. 

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 kan have lidt svært ved at få sit eget rum, når XXX er til stede. 

XXX er dygtig og konstruktiv i sin feedback 
• XXX er en meget generøs vejleder/underviser, der forholder sig grundigt til de studerendes 

projekter og giver virkelig brugbare input 
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• De supplerer hinanden godt 

Følgende spørgsmål omhandler den samlede MPG-uddannelse: 
 
Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Uddannelsen er relevant og tankerne bag den er helt rigtig. 

For mange undervisere er dog kørt fast i deres rille. 
De bedste undervisere har med afstand været XXX og XXX. De har et meget større engagement i 
undervisningen, hvor mange af de klassiske AAU'ere leverer den samme vare, som de har gjort før. 
Studielederen og studienævnet bør have ambitioner for MPG-uddannelsen. De andre steder, den 
udbydes er "hårdere" og mere professionelle og stiller større krav. 
PUF-modulet er helt overflødigt. 

• Jeg har været heldig at mine ønskede fag blev udbudt. 
Generelt må siges, at de fleste undervisere har været en kæmpe kapacitet indenfor deres felt, og 
det har været enormt udbytterigt. 
Der har dog været nogle (typisk) unge undervisere, hvor der har manglet erfaring uden for 
universitetet, hvilket har bevirket manglende indsigt i offentlig ledelse i praksis - og undervisningen 
blev ensidigt, eller på uhensigtsmæssigt niveau. Men det drejer sig heldigvis kun om nogle enkelte. 

• Det blev lidt for generisk og vejlederfordelingen var for mit vedkommende ret uheldig. 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
 
Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• finansieret gennem efteruddannelsesfonden 
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Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• opfordring til valgfri lederuddannelse. Jeg valgte dette studie fordi det er fleksibelt og let at passe 

ind i min lederhverdag. Desværre synes jeg at kvaliteten generelt på tværs af semestre har været 
ALT for svingende. Jeg ved ikke om jeg ubetinget ville anbefale til en kollega. 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har til gengæld brugt dobbelt så lang tid som normeret. Ellers havde det ikke været muligt at 

varetage mit fuldtidsjob sideløbende. 
• jeg har kun taget et enkelt modul per semester 
• Det har jeg ikke regnet på, i perioder meget mere end 20, men hvis man tæller fx. sommerferier og 

pauser mellem moduler med, så nok ca. 20, ellers over. 

 

Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 
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Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed 
til studiet? 

 

Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? 

 

Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MPG-uddannelsen 
betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• jeg har ikke drøftet tidsforbrug på studiet med min arbejdsgiver. 
• Jeg har været væk, fra arbejde de gange jeg har haft undervisning, men så har jeg arbejdet mere 

på andre tidspunkter, alt forberedelse er i fritid, alle opgaver er skrevet i ferier... 
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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? 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Mastermodulet, E20 
Evalueringsskemaet er sendt til 16 respondenter, hvoraf 6 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 38%. 
 

 

12 19.01.2021/Pia Wosylus 

 

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. 
• vegetarmad og flere sunde alternativer i stedet for brød og kage og kød 

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). 

• synes lokalerne er møbleret lidt for tæt - særligt i lyset af corona. men ellers meget fint og 
professionelt i den nye bygning 
jeg har ikke prøvet at arbejde i grupper i de nye lokaler, så jeg ved ikke om der er gode 
arbejdspladser til det -eller studiepladser for den sags skyld 

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: 

• Jeg har fået et skønt og bredt netværk - både i min egen organisation og på tværs af fag, 
organisationer og landet. 
Dette er een af de store fordele ved at man ikke er et samlet hold - en klasse -som følges af under 
hele studiet. 
Helt klart een af forcerne ved denne uddannelse - men også en ulempe, da det kan blive ensomt, 
hvis man ikke er god til at netværke eller møde nye mennesker ;-) 
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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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