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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: 

• Det har fungeret rigtig godt og XXX er rigtig god til at skabe overblik og give mulighed for 
planlægning, da alt er velforberedt og lagt frem i god tid. 

• Et råd: Pas på med at der ikke er én studerende der fylder for meget i undervisningen ift. andre. 
Det kan godt få negativ betydning for andre deltagere, hvis kun én studerende/én praksis fylder for 
meget. 

• Jeg synes på ingen måde on-line undervisning er optimal. På trods af undervisernes ihærdige forsøg 
på at skabe et læringsmiljø, så mangler den energi der kommer, når man sidder fysisk sammen. 

• Det er begrænsede mulighed for at skabe et netværk de studerende imellem 
Det første seminar var domineret ret voldsomt at en studerende, som gerne ville drøfte sin 
situation. Det gav en ret ensidig dialog. Til gengæld ved jeg så mange ting om kvinde sygdomme, 
som jeg overhovedet nogen sinde kan forestille mig at jeg brug for (og en hel del som jeg aldrig får 
brug for) Jeg ved godt at det er svært at styre men kom nu.. det er offentlig styring. 

 
Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 

• Mindre godt: mulighed for at danne netværk med medstuderende 
• Klar plan 

synkron-undervisning 
break-out sessions 

• Mit først modul med online undervisning. Jeg har desværre ikke fået det udbytte som jeg tror jeg 
ville have fået under normale omstændigheder. 7 til 8 timers online undervisning er ikke 
pædagogisk fornuftigt ift udbytte, men hvad er alternativet...(det er vel bare præmisser lige nu) 

• Sparring med de andre ledere på holdet, går tabt ved fjernundervisning. Godt nok er der lidt 
gruppearbejde, hvor der er lejlighed til at tale lidt sammen - men det bliver desværre heller ikke til 
mere end det. Denne udfordring gælder for alt fjernundervisningen og min kommentar er derfor 
ikke møntet specifikt på dette fag, men til AAU som helhed - så man ikke ukritisk fortsætter med 
fjernundervisning, når vi igen får mulighed for at kunne få almindelig undervisning med fysisk 
fremmøde. 

• Interaktionen løbende i undervisningen har været svær. Det virtuelle rum er bedst til en-vejs 
kommunikation, når det er en stor gruppe. 

• Det fungere rigtig godt fjernundervisning 
• Det er vanskeligere at stille spørgsmål online. Man mangler sparringen undervejs. Underviseren har 

sværere ved at komme rundt til alle (flere) - relationen lider.  
Det gode er fleksibiliteten i fjernundervisning, når man samtidig skal kunne passe sit arbejde. 

• Meget engageret, dygtig og velforberedt underviser med en stor viden - fagligt og i praksis. Det har 
været meget relevant. 
Jeg savner at undervisningen er mere involverende og at vi som deltagere bliver bragt mere i spil 
med hinanden. Det gør det svært at det er virtuelt og måske plejer modulet at være anderledes i 
fysisk form. Men en stor og vigtig del af masteruddannelsen, er at vi får bragt 
undervisningsindholdet og teorien i spil med hinanden. 
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• Skal jeg opsummere hvad operationen for nedsunken livmoder koster? Eller bare skrive mere 
styring af dialogen og inddrag flere studerende i diskussionen 
Man kan godt stille krav om at alle tænder kamera 
Virkelig gode slids 
Gode bøger og relevante artikler 
Skønt at alt blev tilsendt i god til inden undervisning 

• Undervisningsmaterialet udkom i rigtig fin tid, så jeg havde god mulighed for planlægning af 
studietid/arbejdstid/privatliv. 

Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? 

 

Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 

 

Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? 
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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? 

 

Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 
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Hvordan vurderer du litteraturen på modulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af modulet? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Det er svært at bevare koncentrationen på skærm og den interaktion man normalt har med 

medstuderende og underviser er vigtig for min læring 
• Derudover er undervisningen primært tilrettelagt og eksempler næsten udelukkende fra det 

kommunale eller regionale herunder sygehusvæsenet. Det bliver efter min mening for snævert og 
henvender sig kun til nogle bestemte faggrupper. Talte med underviser om det under seminar 1 og 
herefter kom der også få referencer til andre faggrupper. Har talt med andre som har taget 
modulet, som har haft samme oplevelse. Det burde man nok kigge på. 

• Meget professionel tilrettelæggelse af modulet, herunder forberedelse og med blik for en travl 
hverdag for ledere.  
Meget god mulighed for forberedelse. 

• Meget store mængder læsestof til modulet.  
Lidt uklart hvad der er pensum ift. workbooks. 

I hvilken grad har du fået en større interesse for modulets fagområde efter 
undervisningen? 
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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: 
• Det er ikke undervisningen i sig selv, der har givet mig større interesse. Min interesse har været der 

hele tiden. 

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

• Rigtig god forberedelses materiale fra underviser 
• XXX intro og øvrige information omkring litteratur og forberedelse 
• Dejligt med et modul, hvor materialet blev sendt ud i god tid og med en tydelig tilkendegivelse fra 

underviser, hvad tankerne bag tilrettelæggelsen af modulen var. 
• velplanlagt, relevant og godt formidlet. 
• Meget faglig dygtig underviser, men bør efter min mening henvende sin undervisning til flere 

faggrupper end blot primært region og kommunal ansatte. 
• relevat for det den daglige ledelse 
• At XXX er gennemgående underviser, hvilket giver en bedre helhedsforståelse. 

Ligeledes godt at gæsteforelæsningerne blev gennemført via teams. 
• En professionel indførsel i fagets teori og praksis. 
• højt fagligt niveau og meget praksisnært 
• Meget praksisrettet, gode cases 
• Veltilrettelagt og klar læseplan. Selvom planen ikke altid blev fulgt.  

Engageret og nærværende underviser 
• XXX :-) Super dygtig og kompetent! En fornøjelse. 
• Balanced scorecard 

Økonomisk tilgang 
Effektbaseret 

• Fagets indhold er relevant for vores dagligdag i forhold til, hvordan der er fokus på styring og 
effekt. 

• Gentagelse af tidligere bemærkninger 
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• Veltilrettelagt. 
Dejligt at man fik information så tidligt, så man kunne begynde at læse. 

• Fagligt dagligdags relevant indhold 
• God planlægning 

Gode praksiseksempler 
Godt fagligt niveau 
Underviser god til at brande igennem via skærm 

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

• Online underviningens format i sig selv 
• At det var fjernundervisning og der ikke er mulighed for at bruge tavle til at forklare modeller 
• Smadderærgerligt med et rent onlinekursus.  

Jeg er klar over, at det har været vilkåret, men jeg har savnet den fysiske tilstedeværelse og de 
muligheder det giver i undervisningen. 

• Fokus på SBC som central metode. Kunne man forestille sig, at der var andre relevante metoder, 
der kunne have været præsenteret? 

• Har svaret tidligere 
• få artikler har været for gamle 
• Modulets afvikling forekommer mere "komprimeret" end andre moduler - således at pensum skal 

læses hurtigere og der er kort tid til at skrive opgaven. 
• Virtuel rum der ikke gav dynamik. 
• - Nogen af teksterne til faget er komplicerede at forstå 
• On-line 
• Mange slides der springes over - det giver fleksibilitet at kunne vælge emner til/fra (stort plus), 

men det er lidt uklart hvad der ikke er pensum/pensum. 
• At det var virtuelt og at vi ikke kunne tale så meget på tværs i fx læringsgrupper. 
• Der bliver nogen "ud af tangenter" 
• Måske for meget rette mod kommuner/regioner. Svaner lidt mere statslig tilgang 
• Er nævnt tidligere 
• Det var ærgerligt at alt skulle afvikles virtuelt. 
• Manglende interagering imellem deltagere 
• Vi manglede sparring ved kaffeautomaten i pauserne� 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Den anvendte work-book (de ca. 400 slides) kunne godt trænge til en korrektur-gennemlæsning. 

Dette er også tilfældet for andre moduler, hvor slides indeholder en del stavefejl, hvilket "forstyrrer" 
lidt, når nu vi undervises på master-niveau. 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Offentlig styring, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 25 respondenter, hvoraf 19 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 76%. 
 

 

9 09.06.2021/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Offentlig styring, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 25 respondenter, hvoraf 19 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 76%. 
 

 

10 09.06.2021/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Offentlig styring, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 25 respondenter, hvoraf 19 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 76%. 
 

 

11 09.06.2021/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Spørgsmålet er besvaret før XXX holdt sit oplæg. 

 

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

 
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? 
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Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
• Når man ved på forhånd at mails fra jer ofte lander i uønsket post, så burde man gøre den 

studerede opmærksom herpå. Mecet rodet at komme på jeres mail, og moodle.  
Når man så endelig er kommet på de respektive systemer fungerer det ganske ok. Men det 
indledende bør være mere intuitivt. 

• Hele modulet har været afviklet online via teams 
• Jeg har ikke modtaget en velkomstpakke? 
• Maden kunne gave været mere spændende  
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