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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 2020:  
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: 
• Det er vigtigt, at der bliver lagt små breaks ind i forelæsningerne. 1½ time med blikket rettet mod 

en skærm og ørerne foldet ud er for lang tid (også for voksne) ;-) 
• Jeg er ikke fan af fjernundervisning, men tænker ikke underviserne kunne gøre det anderledes. 

Det er min egen indsats som påvirkes mest. 
• Det ville have øget læringsudbyttet væsentligt, hvis vi blev sendt ud i grupper for at drøfte 

forskellige emner. 
Der var meget oplæg. 

• Jeg er kørt træt i fjernundervisning. Der mangler en væsentlig dimension - så det handler mindre 
om underviseren, og mere om fjernundervisningen. 

• On-line formatet er ganske udemærket og på mange måder effektivt, men det er yderst vanskeligt 
at netværke og hilse på "gamle" venner - hvilket er en stor del af udbyttet på MPG . Vil opfordre til 
at der tænkes i kombinationer af on-line og fysisk tilstedeværelse, når vi igen har et valg. 

 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Jeg synes det har virket godt med grupperne - man kommer hurtigt ud i dem. Men der har været 

for få deltagere i forhold til den tid der har været afsat. 
• interaktion mellem lærer og underviser. Det falder mere naturligt ved fysisk fremmøde. 
• Jeg savner det sociale element og uforpligtende drøftelser i pauser. 

For meget eneoplæg. 
• Det har ikke været godt. Undervisningerne har haft meget svært ved at trænge ud gennem 

skærmen og skabe energien i undervisningen. 
• det har været nemmere at 
• Fjernundervisning fungerer super godt og giver ligeledes mulighed for fine drøftelser i grupper 
• Oplæg virker godt 

Gruppearbejde virker godt  
Dialog med underviser virker ikke så 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 dette modul? 

 

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: 
• Super dygtige og velforberedte oplæg fra vores undervisere.  

Jeg synes, det er svært at få en dialog på holdet, når det foregår via Teams, så det kunne have 
været ønskværdigt med nogle flere gruppesessioner. 

• Jeg savner vejledning om at dette modul i så høj grad retter sig mod en kvalificering af 
masterprojektet. Det har for mig at se ligget alt for tidligt i mit uddannelsesforløb, da jeg indtil nu 
kun har gennemført LFG 

• "Introduktion til Praktisk statistik"  er blevet nævnt én gang - og da vi ikke selv behøver at 
gennemføre empiriindsamling er bogen måske "overkill" på de kvantitative metoder ? Men fint til 
evt. senere brug 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 

 

I hvilken grad føler du dig rustet til at kunne benytte det faglige udbytte i dit 
daglige/fremtidige arbejde? 
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I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Som indehaver af en anden masteruddannelse burde jeg nok have overvejet nøjere at søge merit 

for denne del, alternativt kunne det med fordel have ligget langt senere i mit uddannelsesforløb 

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

• indførringen til kvalitativ forskning - har kun erfaring med kvantitativ forskning. 
• Dygtige undervisere 

Spændende formidling 
• Kompetente undervisere 
• Gode og engagerede undervisere 
• Nye indsigter i et fagligt område - som skal underbygge min samlede uddannelse. Jeg er glad for at 

jeg har valgt modulet tidligt i min masteruddannelse, da jeg ser relevans for fx 
opgaveskrivning/undersøgelser i de efterfølgende moduler. 

• Det er et godt afsæt til at skrive afhandling, men det virker reelt som om,  at faget er afkortet 
tidsmæssigt og reduceret til 3 ECTS point, men at det har samme indhold som da det var 5 ECTS 
point og af længere varighed. 

• Gode undervisere, som gjorde en god indsats. 
• Relevant ift. at kunne analyserer og stille sig kritisk overfor publikationer mm. 

God kobling ift. at skrive lidt på opgave løbende og drøfte opgaven i grupper 
• Skarpere på design og faldgruber i denne forbindelse 
• Viden om vurdering af de forskellige forskningsdesign og deres betydning for validitet mv af de 

foretagne analyser og konklusioner herpå 
• Den  teoretiske tyngde og gruppediskussionerne 
• Er relevant ift. den afsluttende master opgave 
• Relevans/brugbar og nyttig viden som kan bidrage til mit daglige arbejde. 
• Grundmodul 
• Nødvendige værktøjer i forhold til en kommende Masteropgave 
• når der var vekslen mellem undervisere 
• Modulet har givet korte introduktioner til metode og valg af metode. Et ønske kunne være, at 

modulet var rettet mere mod forberedelse af Masteropgaven og brug af metode til denne 
• et solidt metodefag, som jeg ser frem til at bruge i kommende opgaver og arbejdsmæssig 

sammenhæng 
• relevant 

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

• Det vil nok for meget i f t tiden. 
• Virtuelt 
• Selvom jeg har det ok med den virtuelle form, så synes jeg de 

gruppeøvelser der var undervejs, var svære at gennemføre i denne form 
• fjernundervisning - en naturlig dekobling fra praksis 
• Jeg kunne have ønsket flere didaktiske overvejelser i forhold til at det er online. 
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• Se under svar styrker 
• At det var fjernundervisning - igen primært rettet mod egen indsats.  

Det giver bedre debatter ved fremmøde. 
• pædagogisk og didaktisk var der virkelig mulighed for forbedring og nytænkning. - også selv om det 

var online. 
XXX lavede nogle gode øvelser. 

• Det er virtuelt. 
Tørt stof og meget teoretisk 

• Meget teoretisk og knytter sig ikke umiddelbart til de opgaver jeg arbejder med i praksis 
• Svag kobling til vores ledelsespraksis. Mange eksempler hentes fra forelæsernes egen forskning. 
• Undervisningen skulle foregå digitalt - ikke så inspirerende for hverken underviserne eller os 

studerende. 
• For lidt tid. Man kunne godt bruge en dag mere 1-2 uger efter sidste dag. Fokus på den skriftlige 

opgave. 
• Svært at gøre faget super spændende - vi er jo praksismennesker mere end statestikere. 
• Fjernundervisningen gjorde faget meget lidt interessant 
• det blev hurtigt monotont. XXX formåede ikke at tale pointerne tydeligt til mig - men det er heller 

ikke et felt som har min store interesse. 
• At modulet ikke retter sig mere mod masteropgaven 
• Langt imellem undervisningerne. 
• det er nogle tunge oplæg- særligt den kvantitative del. Det bliver markant sværere at følge med når 

undervisningen er virtuel 
• Det at det er afkoblet fra vores praksis og at vi ikke selv skal lave undersøgelser gør det en smule 

hypotetisk - men jeg er enig i at det skal være adskilt fra Masterprojektet - måske kunne der være 
en type 3 som lagde op til kritik af tidligere MPG opgave ? 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Hvis XXX var på som forelæser missede jeg ham :-) 

 

Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 
masteruddannelse:  
Hvis dette er dit 1. modul, hvad synes du så om de informationer og den 
velkomstpakke, som du modtog i forbindelse med studiestart? 

 

Hvad synes du om faciliteterne på AUB, som anvendes i forbindelse med dette 
modul på uddannelsen? 
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Hvordan syntes du madordningen fungerer? 

 

Hvordan synes du, at Moodle 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. 
• Jeg er opmærksom på at Corona har gjort formidling og kommunikation vanskelig. men jeg synes 

oplysninger om lektionsplan og litteratur kom alt for sent 
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