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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: 
 Underviserne har hurtigt skullet omstille sig, så det er klart, at det ikke har kørt optimalt med så 

kort frist 

 fjernundervisning bestod af slides med speak. i varierende kvalitet. Det gav en meget udynamisk 
undervisningsform. Ingen break put sessions, ingen gruppearbejde, meget lidt interaktion. alene 
interaktion via mails 

 Jeg vil anbefale en kombination af fjernundervisningsmetoder, hvor der både laves præsentationer 
med lyd, men også gennemføres live-streaming, så der er mulighed for et minimum af dialog, 
selvom det optimale naturligvis er tilstedeværelsesundervisning. 
Jeg føler, at fjernundervisningen for mig som ny på MPG-uddannelsen har haft betydelige negative 

konsekvenser ift. f.eks. erfaringsudveksling med øvrige studerende samt selvfølgelig dialog med 

lærerne. 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
 Det var været super fint at kunne gense/ lytte undervisningen igennem flere gange. 

 Savner et bedre overblik 
 På andre moduler kan der godt gennemføres "live" undervisning.  Måske det også kunne være 

forsøgt her 
 jeg er sikker på at underviserne har gjort deres bedste i en svær situation, men godt har det ikke 

været.  
Det bedste har været den direkte feedback via mails. som dog naturligvis havde været bedre i live 

time (evt via videochat) 
 Den valgte model har fungeret godt ift. at man selv kunne tilrettelægge undervisningen når det 

passede. Men dialog med lærerne og øvrige studerende er umulig under denne undervisningsform. 
En teknisk detalje, når man laver præsentationer med lyd: speakeren skal sidde stille og holde 
samme afstand til mikrofonen; kvaliteten af lyden var meget svingende. 
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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: 
 Corona har helt sikkert påvirket udbyttet i en negativ retning. Den personlige dialog i grupper er for 

mit vedkommende vigtig ift udbytte af undervisningen. 
 min egen og mine medstuderendes indsats har ikke haft nogen mulighed for at udfolde sig, da alt 

undervisningen har været selvstudier (kombineret med højtlæsningsslides) 
 Vedr. planlægning: 

Efter omstændighederne tilfredsstillende. 

Vedr. kobling af teori og praksis: 
Meget svært at koble, når der ikke er studerende med en praksis, som kan bringes i spil. 
Undervisningen bliver derfor meget teoridrevet. 
Fsva. litteraturen: 
Jeg finder det betænkeligt, at underviserne henviser til køb af litteratur, som de selv er forfattere 
til. Det er muligt, at litteraturen efter undervisernes mening er det bedste på markedet. Det ændrer 

ikke på, at det efter min opfattelse er uetisk at henvise til køb af bøger, som genererer 
forfatterhonorar til de pågældende. Denne praksis er udstrakt ved AUU, også på andre moduler, og 
det undrer mig, at man på en uddannelse, som skal lære studerende om god ledelses- og 
forvaltningspraksis, og som gerne revser vores myndigheder om netop dette, kan acceptere denne 
praksis. 

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: 

 

Set som helhed, hvad var modulets største styrke? Nævn gerne flere. 
 Det er vigtigt at man starter med dette modul, for det er grundbasen for de øvrige moduler 

 Modulet lever op til mine forventninger omkring forskning og design metoder. 
 Vigtigt modul men for mit vedkommende er den personlige dialog mellem underviser og 

medstuderende vigtig 
 Relevant. 

God optakt til Masteropgave 
 XXX tilgang, men hun har været dårligt rustet til at undervise under de nye forhold 
 Meget indsigtsfulde undervisere. 

 

Set som helhed, hvad var modulets største svaghed? Nævn gerne flere. 
 Svagheden er at vi ikke kan møde frem pga COVID 19 
 At vi pga Corona ikke har kunne modtage forelæsning som vanligt. 
 Corona 
 At undervisningen ikke kunne gennemføres 
 at der ikke var noget virtuel undervisning, alt var slides med speak 
 Undervisningsformen, som jo er uforskyldt. 
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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: 
 XXX er meget dygtig 
 XXXudviser stort engagement og har været den drivende kraft på modulet 
 slides med speak i høj kvalitet, men ikke særligt motiverende eller interaktivt 
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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: 
 XXX er meget dygtig 
 Super dygtig lære, svært stof for mig, han snakker utrolig hurtigt ved første undervisnings seancen.  

Super fin fjernundervisning. 
 Jeg har problemer med at blive “fanget” under forelæsningerne. 
 jeg har ikke nået at se disse slides endnu 
 Jeg erkender, at undervisningsformen var ny for underviserne, men XXX kan med fordel blive lidt 

skarpere og mere fokuseret i sin kommunikation i præsentationerne. Vældigt mange øhmm og 

tænkepauser, og det er naturligvis helt forståeligt, når man er uvant med helt alene at skulle tale i 
en mikrofon. Men det påvirker blot lytteroplevelsen. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Forskningsdesign og metode, F20 
Evalueringsskemaet er sendt til 15 respondenter, hvoraf 6 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 38%. 
 

 

9 15.09.2020/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: 
 fint 
 Svært at bedømme. Fjernundervisning har været super fin 
 XXX formår på en særlig måde at fange lytterens opmærksomhed. 
 slides med speak af dårlig kvalitet. og med alt for lang og causerende/ dårligt forberedt talespor. 
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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? 
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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. 
 Der har været meget forvirrende og uklare mails. Føler ikke man har læst hvad man sendte ud, 

gentaget mails og svaret på andet end der blev spurgt om. 
 når vi nu ikke har fået frokost mv, betyder det så at deltagerbetalingen reduceres? 
 Vedr. information: 

Jeg savnede i informationen eller under netop dette modul viden om, hvordan man tilgår/litteratur 
på biblioteket/databaser. 
Vedr. kontakt til sekretariat: 
Sekretariatet har normalt været ekstremt hjælpsomme, men jeg havde efter første seminar et 

spørgsmål om mulighed for flytning af eksamenstidspunkt, som jeg endnu ikke har fået svar på. 
Det er lidt uheldigt! 


