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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 du 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, Mastermodulet, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 12 respondenter, hvoraf 9 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 75%. 
 

 

2 09.07.2021/Pia Wosylus 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Fjernundervisning virker generelt fint for mig. Det giver dog bedst udbytte, hvis vi har haft et fysisk 

fremmøde i starten, hvor vi har fået sat ansigter på hinanden. Det, at vi har mødtes en gang fysisk, 
giver bedre online dialoger efterfølgende. 

• KOmbination af mit øvrige arbejdsliv har ikke været tilfredsstillende, men det skylde ikke 
planlægning af MPG forløbet - men snarer manglende hensyn i mit daglige arbejde, hvor en 
organisationsændring har taget tid og energi. 

• man mangler de uformelle pauser, hvor man lige kan vende noget i en 1:1 med en medstuderende 
• Der kommer simpelthen ikke en debat, når man skal række hænderne op virtuelt. Det er en ringe 

måde at få gode diskussioner på, som kan udvikle ens eget perspektiv. 
• Underviserne har været dygtige til at aktivere de studerende. 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Teams har virket fint. Som nævnt før, så virker fjernundervisning bedst for mig, hvis jeg har et 

minimum af kendskab til de andre deltagere igennem ét fysisk fremmøde, inden overgang til 
fjernundervisning. 

• Der er ikke den samme grad af interaktion med de øvrige studerende, som giver anledning til nye 
tanker og input. Fjernundervisning bliver for formelt og der er behov for at være i rummet fysisk. 

• Dette fag har brugt teams, og det er der ofte problemer med at logge på. 
På et andet fag blev zoom benyttet og det var meget bedre, især til gruppearbejde 

• det har virket godt at vi fik lokket XXX til at lave optagelser på panopto af hendes oplæg. det har 
været rigtig godt at man har kunnet gense disse. 
mindre godt og noget tungt, har det været at man har gennemgået alle slavisk med feedback alle 
undervisningsgange. det var meget fint i starten hvor man var igang med at formulere sit problem, 
og måske også ift. metodiske overvejelser, men jo længere man kommer i ens egen opgave, jo 
mere har man brug for noget generelt som man selv kan koble til sin opgave. alternativt drøfte ud 
fra eksempler. 
jeg har savnet at man har gjort brug af funktionen med breakoutrooms, det havde givet lidt 
afveksling 

• Intervention mellem de studerende 
• Det virker aldrig helt så godt som fysisk undervisning. Det sociale mangler også og de gode 

diskussioner med medstuderende. Er dog taklet bedst muligt af underviserne. 
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Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: 
 
Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 
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Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Litteraturen til masterstudiet har generelt været godt, men jeg er ikke fan af "Den gode opgave" af 

Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen. Bogen virker forvirrende med alle sine bokse og den 
generelle opstilling i de enkelte kapitler. Samtidig mener jeg, at bogens tilgang ligger et stykke væk 
fra den problembaserede tilgang på AAU. Man bør kigge efter andre lærerbøger i forhold til 
opgaveskrivning. 

• Jeg kunne godt tænke mig at vejlederne havde været mere involveret. Der mangler lidt 
sammenhæng mellem vejledning og modulet. 

• vær gerne lidt bredere på litteraturen 
• efterhånden har vi igennem studiet fået anbefalet at købe flere metodebøger. Det kunne være fint 

at holde sig til nogle af de samme og så med supplementer til disse. 
• Gode og relevante forelæsninger og diskussioner, der direkte kan bruges til opgaveskrivningen. 

Godt overblik over stoffet. 

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

• Overraskede styrke i online seminar. Alle var meget fokuserede og nærværende 
• At man kunne blive nysgerrig på andres tilgang til deres opgaver. 
• Den største styrke er, at vi skulle have op til fem siders forslag til problemindledning og formulering 

med til første seminar. Det satte en masse tanker igang - og jeg kommer selv igang med opgaven 
på en god måde.  
Dialogen og sparring af hinandens problemformuleringer var meget lærerigt for mig. 

• At alle studerende havde en rolle ved at præsentere deres arbejde 
• XXX undervisning i metode 
• at man få lejlighed til at fordybe sig akademisk 
• Undervisningen og den feedback, der kommer fra undervisere 
• De gode indlæg fra underviserne. 
• Kobling til praksis 

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

• Mange timer online 
• At der bruges meget tid på vejledning af problemformuleringen, som så bliver rykket fra hinanden 

igen, når man mødes med sin rigtig vejleder 
• Som tidligere nævnt - så er jeg ikke fan af "Den gode opgave" som lærerbog. Reelt har jeg spildst 

to ugers arbejde i forsøg på at forstå tilgangen til opgaveskrivning i bogen. Min vejleder guidede 
mig til en alternativ bog, der tager afsæt i den problembaserede tilgang. 

• Den feedback der kommer er ikke fra ens vejleder og denne er ikke nødvendigvis bekendt med 
hvad feedback der er givet undervejs. Som studerende kan man komme lidt i klemme mht retning. 

• Meget stort fokus på problemformulering fra dag 1. Det overskygger den undervisning omkring 
metode og opgavens generelle opbygning, og det enorme fokus på problemformulering på dag 1 er 
helt unødvendigt. 
Der kommer løbende fokus på problemformuleringen i alle efterfølgende undervisningsgange. 
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• det er bare svært at balancere dybdefokus med arbejdsliv og privatliv, men det er et rammevilkår 
som omvendt også har presset en på en (når man kigger tilbage) helt sikkert vil give en fed følelse 
af "I did it" ;-). 

• Det virtuelle set-up er ringe til formidling og debat på det her niveau. Det kan gå med et enkelt 
oplæg, men det at være sammen gør det absolut mere udviklende for egen ledergerning. 

• Kunne have ønsket lidt større deltagelse fra nogle deltagere. 
• Manglende tid til fordybelse pga jobsituation 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du projektvejledningen?  
Pædagogisk 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg er meget tilfreds med min vejledning, det har hjulpet mig igennem projektet faser og guidet 

mig ind på sporet, når jeg har været kørt fast. 
• Pågrund af det virtuelle og manglende forudgående kendskab til vejleder har der kun været meget 

lidt dialog. 
• Vi fik på 1. Undervisningsdag at vide, at hvis vi fik en vejleder vi af den ene eller anden grund ikke 

ønskede, kunne vi altid bede om en anden. Det fik jeg brug for, og det blev en lang kamp for at få 
en anden vejleder. 
Når man ikke får at vide, hvem der er vejledere på modulet, er det ikke nemt at sige fra til nogen 
på forhånd. 
Det er efter min mening en dårlig måde at gøre det på. 
Masteruddannelsen er en dyr og tidskrævende uddannelse, og det vil efter min mening være 
rimeligt, at  vi som studerende har bedre mulighed for at vælge vejledere. 

• Vejledningen har overrasket positivt. min vejleder (XXX) har været yderst tilgængelig og har vejledt 
på de dele af opgaven, hvor jeg havde behov. Han har også udfordret, og det har været fint. Så alt 
i alt - det har fungeret super godt! 

• Rigtig god vejledning. Vejlederen har virkelig sat sig ind i problemstillingen og kommer med rigtig 
gode kommentarer og inputs. 
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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 har udfordret mit udkast til problemformulering og indledning på en passende måde, der har 

åbnet op for, at jeg kunne komme videre i den rigtige retning. Passende forstyrrelser, som jeg har 
lært en masse af. 

• Jeg har erfaret, at dette var XXX sidste mastermodul som ansvarlig. 
Det glæder mig, at der kommer nye folk på faget, således at formen og undervisningen kan blive 
opdateret og fornyet. 
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Det er umuligt at have en dialog med XXX, og det virker som om hans mål er at skyde alt, der 
bliver sagt, ned. 

• det bliver lidt "fra hoften" og jeg savner nogle gange lidt mere teoretisk funderede argumenter og 
perspektiver. 
til gengæld er han god til at være kritisk og skarp i en indsnævringsfase af projektet 

• XXX har en enorm viden og er ikke bleg for at være kritisk. Det er rigtig fint. 
• Rigtig god og entusiastisk underviser! 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du undervisningen af XXX?  
Sværhedsgrad 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Utrolig dygtig formidler 
• Gode pointer og guides i forhold til, hvad der er muligt i forhold til mit projekt.  

Og de små videoer om de forskellige elementer i projektet er genialt. Stor ros for dem - dem har 
jeg set mange gange. 

• XXX er enormt dygtig og har en meget behagelig tilgang til de studerende. 
XXX er fagligt kompetent og god til dialog med de studerende. 

• Jeg synes XXX er en skarp analytiker, XXX er god til at lytte og formår at komme med præcise og 
teoretisk underbyggede "trædesten" som er til stor hjælp for, at man som studerende kan komme 
videre. 

• XXX er en blændende formidler. XXX kommentarer er så kompetente og nemme at handle på. XXX 
virker super kompetent. 

• Virkelig gode skarpe indlæg og kommentarer! 
• XXX er en meget dygtig underviser, der formår at "oversætte" teoretisk stof til praksis 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg har været meget tilfreds og et fint punktum for tre gode år på AAU 
• Har på grund af det virtuelle element en noget dårligere indtryk her mod enden end i starten. Jeg 

syntes ikke, at det er værdigt at afslutte en uddannelse med en virtuel eksamen - og det er en 
intern beslutning, at vi ender der. Set i bakspejlet ville jeg have udskudt modulet til efter corona. 

• Mit svar beror på min oplevelse og vurdering af de 2 undervisere (se tidligere svar). 
Skulle jeg kun vurdere ud fra XXX indsats, ville jeg have valgt meget tilfredsstillende. 

• jeg har gennemgående været rigtig glad for uddannelsen, særligt har jeg været glad for at mødes 
med andre ledere, som ikkelige gror i min egen baghave og få diskuteret ledelse ud fra den 
undervisning og teori, vi har fået på uddannelsen. Jeg kommer til at savne det. 
Det har været ærgerligt, at det sidste år har været præget af Covid-19 og de nedlukninger, der har 
været. 

• Virkelig god uddannelse, hvor jeg har lært rigtig meget, der kan anvendes i egen praksis. 
Kombinationen af lektioner og gruppediskussioner med ligesindede fra andre offentlige institutioner 
er guld værd - både fagligt og socialt. 
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Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
 
Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det har virket fint for mig - mange weekender og aftnener er gået med mastermodullet, men det 

havde jeg forventet og planlagt på. 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Studiet er en del af min personlige kompetenceudvikling i Forsvaret. 
• Jeg har valgt studiet efter eget ønske 
• jeg har haft 3 forskellige arbejdsgivere undervejs i mit masterforløb - men jeg blev opfordret til at 

starte i sin tid, og derefter har det været en del af ansættelsesaftalen at jeg skulle fortsætte 
• Jeg havde et andet job, da jeg startede og der var det et krav for det niveau, jeg var på i den 

kommune, at jeg skulle læse master. Jeg skiftede job - samme niveau- men her var det ikke et 
krav. Jeg fik uddannelsen forhandlet på plads i forbindelse med min ansættelse 

Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• IAB 
• Jeg har delt forløbet op med et enkelt modul ad gangen for at nedsætte arbejdsbyrden, da der er 

andre ting, som også skal laves i min arbejdsdag. 
• det er svært at sige i gennemsnit. i skriveperioder har jeg brugt mere, i andre perioder mindre. 

i det afsluttende mastermodul har jeg brugt mere. 
• Det har jeg simpelthen ikke tænkt over. Jeg har nogle uger brugt rigtig meget tid og andre slet 

ikke. 
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Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 

 

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: 
• IAB 
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• Jeg har kun fået flere arbejdsopgaver.  
Da jeg gik i gang med studiet, lavede jeg en regel med mig selv om, at jeg skulle se ungernes 
fodboldkampe og være med til egne sociale arrangementer, hvilket jeg næsten har holdt indtil nu. 
Nu er jeg i studieboble i hver weekend og helligdag, men der er jo en slutdato for det 

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. 
• Stop ros til XXX og de andre omkring XXX og biblioteket 
• Jeg har haft dårlig oplevelse med omfanget af online undervisning her mod slutningen. Jeg er ikke 

sikker på, at jeg ville vælge AAU, hvis jeg vidste, at det var online. I så fald er der mange andre 
muligheder. 

• Nu har vi aldrig nået at være på Kroghstræde pga corona, og online udnervisningen har bare været 
anderledes. men jeg synes det er afgørende at de fysiske rammer, ud over gode 
undervisningslokaler, også rummer grupperum og faciliteter til at kunne trække sig lidt tilbage med 
sin gruppe og en god kop kaffe :-) 

• Lokaliteterne har været fine på langagervej. De er blevet forringet i høj grad på Kroghstræde, hvor 
man ikke kan finde lokaler at være i, når man skal i gruppe. 
Moodle fungerer upåklageligt. 
Det kunne være fint, at man kunne besvare mails direkte fra sekretariatet. Når man skal sende en 
mail til dem, så skal man lede efter den og kan ikke bare bruge den mailadresse, der ligger i 
mailboksen. 
Glimrende madordning på Langagervej - knap så glimrende på Kroghsstræde- en stor forringelse af 
kvalitet og det har ikke noget med Covid at gøre, det har noget med råvarer at gøre. 

Studiemiljø:  
Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, 
indeklima, indretning osv.)  
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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  
 

 

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). 

• På dette modul primært fjernundervisning, men mine svar dækker over de tidligere moduler. 
• Man kunne godt have lidt mere fokus på hvilke behov masterstuderende har ift. dagstuderende. det 

er en anden målgruppe - der i øvrigt betaler en ret høj pris for at gå der, så forventningerne er 
nogle andre. her sammenligner man med eksterne private udbydere, når der vælger 
kompetenceudvikling. Det kunne være fedt at lave lidt mere miljø imellem/på tværs af 
masteruddannelserne 

• Jeg har svaret i tidligere svar. 
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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: 

 

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: 

• IAB 
• Det fungerer ikke i det virtuelle rum 



 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Mastermodulet, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 12 respondenter, hvoraf 9 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 75%. 
 

 

16 09.07.2021/Pia Wosylus 

 

(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) 
 
Til de som ikke har oplevet krænkende adfærd eller lignende , skal blot  
springe de 2 næste spørgsmål over. 
 
Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt 
oplevet i forbindelse med studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?  
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Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse 
med dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)? 
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