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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: 
• Årsagen til at jeg ikke er tilfreds med egen indsats er  at jeg 3 ud af 6 gange har været syg, men 

deltog i det omfang "hovedet" kunne kapere det. 
• Det er min overbevisning, at det er XXX store indsats for at tilrettelægge valgfaget indholdsmæssigt 

superrelevant og pædagogisk varieret og inddragende, der har haft betydning for, at det har været 
så tilfredsstillende at deltage på trods af at al undervisningen er foregået online 

• Langt bedre end forventet med fjernundervisning. Utrolig kompetent underviser, der både kan 
balancere teorigennemgang, kobling af teori og praksis og inddragelse af os alle. Og når man siger 
noget, bliver det brugt aktivt - både når underviser kan følge og ikke kan følge ens refleksioner. 

• Det har været et rigtig godt og praksisnært modul. 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Der har været en virkelig god formidling i online undervisningen. Der har været en god struktur og 

rammesætning af undervisningen. 
• Fungerede godt med gruppedialogen i de halve læringsgrupper og LVI grupper 
• Det har virket godt, at jeg ikke skulle transportere mig til Aalborg til undervisning.  

Jeg vurderer mit udbytte til at være fuldt ud på højde med tilstedeværelsesundervisning. 
• Der har været meget gruppearbejde - måske lige i overkanten. Men gruppearbejdet har teknisk 

fungeret super godt 
• Jeg kan egentlig ikke pege på noget, der ikke har fungeret, men det mere indgående kendskab, 

dannelse af relationer og mulighed for opbygning af netværk med de øvrige studerende har mere 
"trange betingelser", når vi ikke sidder i samme rum, ikke drikker morgenkaffe sammen, ikke spiser 
frokost sammen. Så jeg har ikke lært de andre så godt at kende, som jeg har oplevet på tidligere 
moduler med fysisk tilstedeværelse. 

• Jeg har savnet den uformelle netværkssnak over frokost og i kaffepauser, men de faglige drøftelser 
i break-out-rooms fungerer fint. Og det har været godt at være i faste grupper, så man alligevel 
nåede at lære hinanden lidt at kende. 

• Netværk med medstuderende fungerer ikke så godt med virtuel undervisning. 
• Det netværksskabende element som er en stor del af udbyttet ved en master står klart svagere ved 

fjernundervisning. Underviseren har gjort hvad han kunne, men de uformelle møder over kaffe og 
frokosten er det, der virkelig giver noget, og de har været fraværende. Samtidig er 
fjernundervisning mere anstrengende rent mentalt, så derfor har der måske endda heller ikke været 
så stort overskud til netværk i forbindelse med gruppearbejdet i breakoutrooms.  
En hel dag med 7-8 timers undervisning kun afbrudt af en ti minutters pause hver 1,5 time (+ 
frokostpause) er for anstrengende. Man har brug for at der er en mulighed for at rejse sig eller 
slukke skærmen i løbet af dagen. 

• Grupperum og grupper: Man snakker mere fag end smaltalk om alt muligt andet. Og man får 
faktisk en fornemmelse af folk selv bag en skærm. På mindre godt siden, det er svært at holde 
nallerne fra sin arbejdsmail. 
Godt foreneligt med mit arbejde ikke at skulle køre til Aalborg 

• XXX har været super god til at veksle mellem undervisning på plenum og refleksion i grp rum 
• Undervisningen har fungeret overraskende godt.  

Netværksdelen (som er en vigtig del for mig på MPG) har fungeret mindre godt. 
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• det har været godt med gentagelser og overblik som en rød snor mellem undervisningsgangene, da 
onlineformatet let bliver tungt/monotont. 

• Trods covid og undervisning på skærmen synes jeg det lykkedes med en fin vekselvirkning og 
dialog. Små grupper fungerer bedst i gruppedrøftelserne - især, når man ikke kender hinanden 
godt. Også godt at involvere med polls. 
Lange foredrag uden afveksling er svære at fastholde koncentrationen på 

• det kunne være virkelig dejligt hvis man ikke fremadrettet har fremmøde ved alle 
undervisningsgange men bruger det online undervisning ind i mellem. det kan dels tiltrække flere 
studerende men også en meget stor hjælp for os der har lang kørsel. Det har været helt fantastisk 
kvalitet af online undervisning. virkelig godt 

• Der var en rigtig god balance og en god forbindelse med LFG og PUF. 

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? 
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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: 
• Stor ros til underviser. Meget stuktureret og pædagogisk i fremlæggelsen. 
• Jeg synes det har været et rigtig godt modul -dog har det været en udfordring at der har været så 

meget litteratur på engelsk.. 
• Et meget relevant og super veltilrettelagt valgmodul, hvor anvendelse af teorier og metoder er i 

højsædet, hvilket er supergodt. Meget kan også tillægges en helt utrolig dygtig, engageret, 
omsorgsfuld og sympatisk underviser. 

• Det ville være dejligt, hvis der konsekvent var litteratur opgivet som pensum som var knyttet op på 
de eksterne forelæsere. 

• Fantastisk med en grundbog, der kobler næsten alle aspekter sammen. Det giver et meget bedre 
overblik. 

• Kurset har været super godt. Det er en af de mest velforberedte og professionelle undervisere i 
løbet af MGP. Emnet er også lige spot on, så alt i alt har dette modul været i top tre af alle de 
udbudte moduler på MPG. Stor ros til XXX og alle gæsteunderviserne. 
Eneste kritikpunkt er, at jeg synes dog at litteraturen er blevet gennemgået for overfladisk. Der er 
brugt for lang tid på gentagelser af fx læringsmål og kursets struktur og for lidt tid til at gennemgå 
de teoretiske elementer og få deltagerne til aktivt at sætte dem i spil i forhold til empiriske 
problemstillinger. Måske har der også været både lidt rigeligt og lidt lange breakoutrooms i forhold 
til en samlet prioritering og udbytte. 
Det har været interessant og relevant med LVI, men det ville have passet bedre ind, hvis LVI havde 
været en del af PUF - her var det til gengæld lidt mærkeligt, at der slet ikke var noget i stil med 
360-grader evaluering. Dette er ikke en kritik af at LVI indgår på modulet, men mere en opfordring 
til at man i højere grad tænker MPG som en samlet uddannelse og i større grad koordinerer og 
integrerer enkeltelementerne. 

• Paradoksbogen er ikke så let tilgængelig læsning og har derfor krævet (for mig) eksemplificering i 
undervisningen, hvilket er lykkes flot. Jeg har haft faget på samme tid med PUF og er lidt forvirret 
over at skulle adskille de to, da flere elementer går på tværs. Havde jeg vidst dette, havde jeg valgt 
at have dem i forlængelse af hinanden i stedet. 

• Jeg synes der var rigtig meget læsestof i kopiark - og især engelsk. Godt med en grundbog, at tage 
udgangspunkt i. 

• Virkelig fagligt udbytterigt og intellektuelt udfordrende. 
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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: 
• nye ord på noget jeg er stødt på undervejs i min MPG uddannelse - det har været super fedt. 

Stoffet er blevet godt formidlet og der har været gode gæsteforelæsere 
• Synes styringsparadigmerne stort set berøres på alle moduler - og meget på samme måde. Måske 

det kunne koordineres lidt bedre? 

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

• Praksis anvendeligheden. 
• Det at blive opmærksom på paradokser og strategier herfor. Man er vant til at tale om dilemmaer, 

men begrebet paradoks giver nogle andre åbninger og forståelser. 
• XXX har holdt fokus på formålet hele faget igennem. Et fokus andre moduler med fordel kunne 

have. 
• At der kunne kobles praktisk erfaring på teorien og dermed opnås større forståelse og bevidsthed i 

brug af teorien 
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• spændende og konkret. er nemt at indarbejde i mit daglige arbejde 
• XXX evne som underviser i et virtuelt forløb.  

Det er et meget brugbart modul i forhold til min ledelsespraksis i en kompleks hverdag med mange 
dagsordner. 

• praksisnært 
Rigtig gode oplægsholdere 
super forelæsning af XXX 
LVI var også god - dog kunne der være arbejdet mere med denne på modulet... 

• Koblingen mellem teori og praksis 
Fokus på sammenhæng mellem formål og læringsmål for valgfaget og indhold og bearbejdning af 
indholdet  
Relevant sammenhæng mellem de temaer, der bringes ind i indholdet og en underviser, der hele 
tiden sikrer at denne sammenhæng tydeliggøres 
At vi bliver "skubbet til" at forholde os til anvendelse af valgfagets temaer i egen ledelsespraksis 

• Didaktisk veltilrettelagt 
• Koblingen mellem opmærksomheden på paradoks som begreb og fænomen i praksis med konkrete 

værktøjer og taktikker til at håndtere paradokser i forskellige kontekster. 
• Virkelig veltilrettelagt, god mulighed for læring igennem hele modulet, engageret og top motiveret 

underviser. 
• Spændende og yderst relevant i praksis 

Meget nærværende undervisning 
• En velforberedt og professionel underviser, der tog opgaven med at undervise på en 

betalingsuddannelse for ledere seriøst. Den type undervisere har der desværre været for få af når 
man ser det samlede MPG-forløb. 

• Underviseren var fantastisk. Super godt forberedt og fik det bedste frem i os studerende. 
Godt tilrettelagt og godt udbytte 

• Tæt kobling til praksis. Teoretisk tilpas flyvehøjde 
• XXX og hans høje arbejdsmoral og altid støttende tilgang. Arbejdet med læringsmål og formål 

henvisende løbende igennem modulet. Vekslingen mellem teori og praksis, mellem undervisning på 
plenum og refleksion i grupperum. Hjemmeopgaver.... 

• At underviseren har været rigtig godt forberedt og givet gode hjemmeopgaver undervejs. 
• Flot balance mellem praksis og teori - tydeligt fokus på vores læring og velvalgte inspirerende 

oplæg 'udefra'. 
• Dygtig underviser, som tog os ved hånden ift. at koble teori og praksis + god mulighed for 

drøftelser med medstuderende 
• det er måden der er undervist på og de foredragsholdere der er med. indholdet har været rigtig 

godt. absolut et af de bedste fag på MGP 
• XXX og gæsteunderviserne 
• Undervisningens teori og praksisfokus og interaktion i læringsgrupper. 

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

• Onlineformatet 
Der bliver bragt mange elementer i spil. 

• Ingen. 
• Zoom var svært for mig personligt. 
• Kan umiddelbar ikke finde nogen svagheder 
• online 
• Faget kunne måske fylde en eller 2 dage mere, så der var mere tid til at gå i dybden. 
• så meget gruppearbejde 

 men det er samtidig også en styrke 
det har været en udfordring med hjemmearbejdet 

• At det var online undervisning, men som nævnt tidligere, er jeg positivt overrasket over, hvor lidt 
betydning det rent faktisk har haft.  
Jeg kan ikke komme i tanke om nogle deciderede svagheder 

• At undervisningen kun var virtuel. 
• Manglende netværk med andre studerende grundet virtuel undervisning. 
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• ET stort ønske om at work book som vi har fået til hver uv dag var samlet i et dokument. Der er 
mange kopier med det samme materiale (når man printer alt ud) 

• det teoretiske aspekt, som nævnt tidligere. her var vægtningen forkert mener jeg 
• At vi ikke var sammen fysisk 
• Pas 
• Ingen udover at Virtuel undervisning er hårdt to dage i træk;-( 
• At vi ikke kunne mødes fysisk til gruppedrøftelser, netværk m.v. 
• Jeg har haft brug for at se meget tilbage - jeg havde svært ved at få tydeligt greb om emnet og 

læringsrejsen fra start. Jeg har fået blandet PUF uhensigtsmæssigt meget ind i dette fag - måske 
grundet LVI'en? 

• To sammenhængende dage pr modul fungerer bedst for mig. Her var det mere delt op. Det gør 
vilkårene for fordybelse lidt sværere. 

• se tidligere beskrevet 
• XXX viden og formidlingsevne. Grundigt planlagt. Gode gæsteforelæsere 
• Intet 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Paradoksledelse, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 28 respondenter, hvoraf 23 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 82%. 
 

 

9 09.07.2021/Pia Wosylus 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Virkelig god formidling via online-universet. God struktur og rammesætninger. Super 

metakommunikation om undervisningen. 
• Super undervisning, hvor den virtuelle virkelighed omfagnes og mulighederne udnyttes til fulde.  

Meget respektfuld og ordentlig tone med fokus på muligheder, vejledning, sparring og udvikling. 
• XXX har været rigtig god - også til on-line undervisning:-) 
• XXX er en eminent underviser og han er virkelig god til at aktivere de studerende, så koblingen 

mellem teori og praksis bliver en konstant medspiller i undervisningen 
• Jeg savnede måske lidt nogle "rigtige" forelæsninger, men på den anden side har XXX været rigtig 

god til at gentage nøglebegreber og skabe sammenhæng til vores egen praksis via dialogerne i 
break-out-rooms. Er ikke let at gøre helt tilfreds :-) 

• som nævnt det teoretiske aspekt, som jo er en stor del af en forskningsbaseret uddannelse. Det 
blev ikke sat tilstrækkeligt i spil. 

• Meget inspirerende og struktureret undervisning. Arbejdsbøgerne/arkene fandt jeg dog aldrig ud af 
at finde værdi i. Det samme fandtes i slides og det var fint for mig. 

• Undervisningen er en ren 10.0 i olympisk skala. Virkelig godt! 

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: 
• super relevant og godt formidlet 
• Relevant 

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: 
• Meget velstruktureret oplæg. 
• meget forståeligt oplæg - 
• Kunne desværre ikke deltage i seancen 
• virkelig relevant og interessant. Pointerne kunne dog nok have været skåret skarpere til, og det 

virkede måske lidt skævt at bruge 3 timer = en halv kursusdag på dette oplæg. Så mangler jeg i 
hvert fald at det bliver forklaret hvorfor lige denne vinkel er så afgørende. 

• Tænker, at en time havde været nok til at gengive indholdet 
• Igen - XXX er en fremragende underviser og har vist sin dygtighed i flere moduler, jeg har haft. 

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

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• virkelig god til at inddrage 
• Fin anvendelse af 'meningsmålinger'. Det er et godt greb. 
• Super god forelæsning med et godt udbytte. 
• det her var helt klart en af de bedre - XXX måde at inddrage tilhørere på er super fed. 
• vi har ikke haft denne undervisning endnu. Hun kommer først i dag. Men indholdsmæssigt er XXX 

super relevant og jeg ser frem til forelæsningen. 
• Meget engagerende underviser 
• Ny viden og indblik. 

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? 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
Evaluering, Paradoksledelse, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 28 respondenter, hvoraf 23 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 82%. 
 

 

13 09.07.2021/Pia Wosylus 

 

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. 
• Vi har udelukkende haft virtuel undervisning. 
• Jeg synes stadig at der er udfordringer i mail systemet, i log-on systemet, i kommunikationen ud 

fra Mastersekretariatet. 
Jeg synes Moodle er svær at finde rundt i, eks virker up-load funktionen ikke altid osv... 
Jeg ved eks ikke om dette modul er blevet billigere da det jo er foregået on-line og der derfor ikke 
er serveret mad undervejs... 
Sådan nogle praktiske ting synes jeg er mangler oplysning om... 

• det er ikke første modul og jeg har ikke været fysisk  på campus i forbindelse med undervisningen. 
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