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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: 
• Jeg synes, at det blev mere nærværende end, jeg har forestillet mig inden start 
• Der var en del tekniske udfordringer på især det første seminar. Det var meget utilfredsstillende. 

Det gik markant bedre efterfølgende. 
Det vil være virkelig godt, hvis man kunne få lov at optage undervisning og dele det bare en uges 
tid efter forløbet. Det kan ikke undgås at der kommer møder mv. der gør at man går glip af en del 
af undervisning. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis det kunne genses. 

• Fjernundervisning er en fleksibel løsning, men jeg eftersøger muligheden for at lektioner bliver 
optaget, således at de f.eks. kan genbesøges når man skriver opgave. 

• Mangler interaktionen mellem både undervisere-studerende og de studerende imellem. 

 
Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 

• Da der først blev styr på at give de nødvendige pauser, så virkede det fint. 
Ulempen er, at man ikke får de løse snakke med hinanden i pauser og lignende. Man kommer ikke 
til at kende hinanden, hvilket er ærgerligt. 

• Det tekniske virkede meget dårligt på første seminar - bedre på de efterfølgende. 
Vigtigt med pauser 

• Interaktion imellem studerende er ikke lige så godt som fysisk fremmøde. Jeg synes egentlig at 
man bør nedprioritere gruppearbejde når vi arbejder fjernt. 

• Der var lidt udfordringer med at komme på Teams, lidt omkring at komme ind i de rigtige grupper. 
Det funger fint med at man er sammen med de samme i gruppen hele dagen. 

• Jeg har manglet snakken på gangene med de øvrige studerende 
• Godt med breakout rooms og drøftelser med medstuderende 
• Der kan med fordel være opmærksomhed på at fjernundervisningen ikke bliver ren klassisk 

forelæsning også fordi flere studerende kan "gemme sig" i fjerneundervisningen på negativt påvirke 
interaktiviteten mellem studerende og underviser. 

• det letter helt klart logistikken omkring fremmøde.  
jeg savner dog "klasse"undervisningen da jeg personligt får mere ud af at være fysisk tilstede. 
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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: 
• Jeg har ikke fået læst helt så meget, som jeg gerne ville, men det har alligevel være fagligt virkelig 

godt. 
• Ros til XXX for at give en vejledning i hvordan man henter artikler på AAU BIB - hvilket er første 

gang jeg har set det i 8 moduler. Rigtig godt for os der ikke har vores daglige gang her. 
• vi er jyder og nogle gange lidt træge i at komme igang, men ellers gode og relevante diskussioner 
• Udfordringen omkring medstuderendes aktive deltagelse i modulet -se tidligere svar. 

 
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: 
 

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

• Drøftelserne i grupper har været super gode og relevante.  
Underviserne har været gode til at gøre det levende 

• Dialog om forskellige indgange til at arbejde med strategisk ledelse 
• selve den faglige tilgang og dialogen med de andre studerende. 
• Evnen til at få os til at reflektere over vores egen strategiske placering - f.eks. i hvor høj grad vi 

arbejder strategisk. Eller ej. 
• det hele var nyt for mig - god indføring i substansen. dog nogle gange lidt for "nørdet". jeg har ca 

50 timers arbejdsuge og har svært ved at læse alt - særligt de mere fagtunge engelske tekster 
• faglige diskussioner med ledere er altid godt 
• Strategisk ledelse er vigtigt at have fokus på for at opnå de mål man har sat sig - eller netop finde 

frem til hvorfor. 
• Relevant 
• De engagerede undervisere, samt gode gæsteforelæsere 
• Gode undervisere og gæstelærere - godt med breakout rooms 
• Når vi får koblet teori til praksis, og der kommer lidt liv i diskussionerne :) 
• gruppe arbejde og seminarer 
• At teori kobles fint ind med et par af uddannelsens øvrige moduler. Om det er tilfældigt vides ikke, 

men det skaber en råd tråd, som er vigtig. 
• XXX - gode refleksionsspørgsmål 
• Faglige refleksioner med medstuderende 

Styrkelse af det teoretiske fundament 
• Kompetente undervisere 
• God struktur på modulet og spædende faglitteratur 
• Diskussioner i grupperum. 

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

• At vi ikke kunne snakke sammen på kryds og tværs mere løst, da det også kunne hjælpe i forhold 
til projekt 

• Kan ikke nævne nogle. 
• Det tekniske 
• Fjernundervisningen. 
• .... 
• at det var via teams 
• Kan ikke lige komme på noget 
• Ved ikke 
• At det var over teams, det gav tit bøvl 
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• Vi manglede de gode drøftelser ved fælles frokost og kaffeautomaten � 
• Web gør dialogerne udfordrende, men er tilgengæld gør det en masse andre ting lettere. 
• enkelte IT problemer ved start 
• Jeg synes som sådan ikke, at der kan tales om egentlige svagheder. 
• Manglede flere gæsteforlæsninger 

Andre moduler har flere inde. 
• Fysisk undervisning flyttet nærmest direkte over på en online platform. Hvilket betyder at formen 

bliver lidt tung 
• at vi ikke er sammen fysisk 
• ? 
• Ingen kage :-) :-) 

 
Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 
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Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• dygtig formidler 

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: 
• han er dygtig til sit fag ingen tvivl om det, men havde til tider svært ved at følge med. mange ord 

og mange pp 
• XXX kan måske få noget ud af ikke at bringe sin egen phd i spil i helt så høj grad - det forekom til 

tider lidt søgt. 
• XXX kan tale meget i lang tid. Han må gerne lægge lidt flere pauser ind. 
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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: 
• Jeg synes, at det var lidt ærgerligt, at hele torsdag formiddag omkring leadership pipeline næsten 

var det samme, som vi kunne læse os til. 
• dygtig rolig og vidende 
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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: 
• ... 
• var fraværende 



 
 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Strategisk ledelse, F21 
Evalueringsskemaet er sendt til 29 respondenter, hvoraf 17 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 59%. 
 

 

11 31.08.2021/Pia Wosylus 

 

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: 
• Synes oplægget virkede lidt spredt ud over feltet. Kunne ønske mig et tydelige oplæg om den 

organisatoriske strategi eller en mere præcis vinkling på det borgerrettede. Når man selv sidder 
med det fagområde, så var oplægget på landsbydelen simpelthen for tyndt. 

• .. 
• Var kun med til hendes intro til oplægget pga. andet møde 
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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? 

 

Hvordan synes du, at Moodle 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. 

• Ikke noget yderligere 
• Madordning  
• Vi glæder os til at komme tilbage på AAU :) 
• corona. så har ikke været i Aalborg 
• jeg missede første modul, da jeg ikke var klar over, at det var startet 
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