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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 2021:  
 
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: 
• Ikke videre 
• der er bare generelt lavere udbytte når undervisningen foregår virtuelt. min motivation er betydelig 

mindre på denne måde 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• XXX var god til at få kursisterne til at være aktive 
• Ærgerligt at power point sendes som PDF fil - da der så ikke kan laves noter i 
• Det er hårdt at sidde 8 timer bag en skema, det er svær at lave afveksling i undervisningen online. 
• Det har virket fint. Giver god fleksibilitet 
• Selve forelæsningerne har fungeret fint. 

Studenterinteraktionen har ikke været på højde meden  fysisk afholdelse. 
• Diskussioner i pauserne. Netværk. Sparring fra medstuderende om emnet 

 

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 dette modul? 

 

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: 
• Ikke videre 
• I overkanten med engelsk litteratur 
• Grundbog + dansk litteratur fremmer læselyst 
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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? 

 

I hvilken grad var det faglige indhold nyt for dig? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

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

• Kombination af forelæsning , drøftelser og eksterne foredragsholdere fra erhvervslivet 
• Dygtig underviser i XXX 
• Motiveret og fleksibel underviser (XXX). 

Relevante gæsteforelæsere. 
• Den forskningsmæssige kobling til praksis 
• Rammer ind i tiden - aktuel. Peger på de udfordringer vi står med 
• en underviser som tydeligt ved hvad der undervises på 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Ingen kommentarer 
• Mangler den faglige sparring med medkursister 
• At det foregik online 
• Det er hårdt at være online så mange timer 
• Det digitale format ift. studenterinteraktion 
• Nogle af de engelske tekster er meget tidskrævende 
• udelukkende online undervisning 

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: 
• XXX var god til at inddrage kursisterne 
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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: 
• Svær at vurdere, da hun kun var lidt "på" på 1. seminar 
• Hun har sygemeldt det meste af tiden 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Nej 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Nej 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Nej 
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Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Nej 
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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? 

 

Hvordan syntes du madordningen fungerer? 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Ledelse af offentlig digitalisering, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 13 respondenter, hvoraf 7 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 54%. 
 

 

13 09.07.2021/Pia Wosylus 

 

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. 

• Ikke videre 
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