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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: 
• Det har ikke været AAU ansvar, men jeg har været nødt til at prioritere mit arbejde. Bl.a. har jeg 

været beordret ud på sejlads under en undervisningsperiode, hvilket har hæmmet min læring. Det 
kan AAU ikke lastes for. 

• Fjernundervisningen umuliggjorde den mere uformelle netværksdannelse på modulet - de løse 
snakke over frokosten osv., hvilket er meget, meget ærgerligt, da det er en stor del af udbyttet ved 
netop en MPG, at man får indblik i andre dele af den offentlig sektor og de virkeligheder, der findes 
derude. 

• I foråret var der større engagement til at benytte de digitale muligheder - men nu har trætheden 
meldt sig. Ærgerligt at de sidste to dage ikke blev med fysisk fremmøde, da dette faktisk var 
muligt. 

• Under de givne omstændigheder har interaktionen mellem underviser og studerende egentlig været 
tilfredsstillende. Underviserne har forsøgt at skabe muligheden for interaktion og det har været 
positivt. Det ændrer dog ikke på, at fjernundervisning generelt påvirker relationen! 

• Det er ikke det samme med fjernundervisning, som undervisning. Jeg sad på arbejdet og blev 
konstant forstyrret i undervisningen.  
Dialogen mellem de studerende er ok men ikke det samme, når man ikke har pauserne sammen. 
Nogle breakout sessionens funger dårligt fordi deltagelsen fra se studerede er forskellig. Nogen 
vælger ikke at sætte kamera på og er kun nærværende i diskussionen, når underviser er til stede. 
Jeg savner helt vild klasse undervisning på campus. Har med vilje valgt et fag fra hvor der 
forventes en stor del samarbejde mellem studerende. Rammerne for det er ikke gode nok 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Jeg er ked af at man ikke har optaget fjernundervisningen, da det ville have været en god hjælp til 

at indhente det tabte. 
• En ide kan være, at undervisere byder ind i de refleksioner der er i break out roms. 
• Mangler interaktionen med medstuderende i pauserne - selv om fjernunderviserne nogle gange 

anvender break-out-rooms, giver dette ikke helt det samme udbytte. 
• Underviserne har generelt haft øje for en god vekselvirkning mellem forelæsning og gruppearbejde i 

mindre virtuelle rum. 
• Savner bare undervisning på campus 
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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: 
• Litteratur var meget forskellig. Svært at forstå den røde tråd 
• Der var mange lektier! Især til den sidste undervisning var der rigtig mange forskellige artikler. Det 

tog en hel arbejdsdag at finde materialet frem, og sikre at jeg havde det hele. Det er svært 
utilfredsstillende at man skal bruge så meget tid udelukkende på at gøre sig klar. 

• Dele af litteraturen til modul 2 var meget teoretisk/filosofisk, og da den ikke blev gennemgået, er 
det begrænset, hvilket udbytte jeg fik af den. Til gengæld var der en rigtig god kobling mellem 
litteratur og undervisning på især modul 3. 

• Læseplanen var meget ufuldstændig og forvirrende og der måtte kort tid før studiestart købes en 
supplerende bog, som ikke var på læselisten. 
Det var generelt en kamp at få adgang til en del af litteraturen, som enten ikke var til stede på 
Moodle eller kom meget sent, ligesom noget litteratur kun kunne tilgås via det digitale bibliotek, 
som vi deltidsstuderende ikke nødvendigvis er bekendt med. Opstarten var derfor skuffende; den 
slags skal bare virke. Som studerende har man ikke brug for disse unødige friktioner - man skal 
hurtigt og smidigt kunne få adgang til litteraturen, så man kan forberede sig rettidigt til 
undervisningen. Uforberedte studerende påvirker undervisningen negativt, så det er i alles 
interesse. 

• Opgaveoplægget kunne med fordel eksemplificeres, og erfaringer fra tidligere opgaver 
videreformidles. 

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

• Kobling til praksis 
• At det sådan set bygger videre på PUF - jeg gik direkte videre fra PUF til PLC. 
• Kombinationen til praksis. 
• Meget litteratur og dermed mulighed for faglig bredde. 
• Spændende og fagligt stærke forelæsere, med stor spændvidde. 
• Vekselvirkningen mellem teori og praktik 
• Gode undervisere 
• Meget bredt fagligt fundament, dejligt! 

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

• Nogle teoritunge indlæg i fleste lektion mangler kobling til øvrige lektioner 
• Den tid jeg skulle bruge på forberedelse. Og så selvfølgelig at coaching over digitale medier aldrig 

kan erstatte virkeligheden - det rammer hårdt på dette modul. 
• virituelt 
• Det er svært at få det forkromede overblik - da de enkelte oplæg kommer til at fremstå 

usammenhængende. Måske skulle de sidste seminarer have ligge før f.eks. protreptikken. 
• En sjusket læseplan, der bør omskrives og konsekvenstilrettes. 
• Interaktionen var desværre besværliggjort af COVID19 
• Todimentionel undervisning 
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• Flere af teksterne var unødvendigt vanskelige at forstå pga. lange og snørklede sætninger. Det 
sproglige abstraktionsniveau oversteg det indholdsmæssige. 

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: 
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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: 
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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: 
• Der blev brugt for meget tid på at hver enkelt skulle præsentere sig. 
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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 fremragende til at kombinere teori og praksis 
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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 og XXX modul 3 hang helt vildt godt sammen. Dejligt samspil mellem de to undervisere og 

gode koblinger til litteraturen. 
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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. 
• Rimelig svær at vurdere madordning når den kommer fra køleskabet derhjemme 
• 1 af 3 moduler på skolen - resten digitalt. 
• Ærgerligt at 2/3 af kurset blev online. 

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). 

• 1 af 3 moduler på skolen. 
• 2/3 del undervisning var via Zoom 
• Vurderingen baserer sig på fysisk deltagelse i uddannelsens 1. seminar, idet øvrige seminarer 

gennemførtes som fjernundervisning. 
Undervisningslokalet forekom i sin indretning uegnet til undervisning i den form, som et personligt 
udviklingsforløb og coachingsamtaler fordrer. Her spiller COVID-19 retningslinjerne selvfølgelig ind 
på mulighederne. 

• Jeg synes det var synd, at billederne stod på gulvet, men de er måske blevet hængt op :) 

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: 
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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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