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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: 
 Jeg er sikker på, at i en anden situation, hvor vi ikke alle på et eller andet punkt alligevel var 

forstyrret af Corona, vill det fungere bedre. 

 Der går en del tabt ved at sidde hver for sig. Der er heller ikke det samme sociale element i kurset. 
Der er mange små lærerige fortællinger som ikke kommer med på fjernundervisning. 

 Undervisningen har fungeret godt trods den meget hurtige omstilling til e-læring og 
underviseren/underviserne har været god til at organisere det med de studerende. 

 Det havde selvfølgelig været bedre at sidde sammen. 
 Der var god dialog og klare aftaler ved møderne. 

 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
 Der var fortsat en rigtig fin dialog om undervisningens indhold på trods af den fysiske adskillelse. 
 Jeg manglede den dialog der naturligt er mellem underviser og studerende. 

Jeg manglede også den interaktion Med de andre studerende som almindeligvis er i ‘kaffepauser’ 
mv. 

 Som alternativ til en aflysning har fjernundervisning været en rigtig god løsning. Forelæsningerne 
har være fine og der har ikke været nævneværdige tekniske problemer. 
Det har ikke rigtig virket efter hensigten med gruppearbejdet. 

 Der er ind i mellem mindre udfald og lidt støj fra mikrofoner mv., men det er næppe noget der kan 
gøres meget ved. Det har ikke været meget generende for undervisningen, men almindelig 
klasseundervisning, hvor deltagerne er sammen virker naturligvis bedre. 

 Det er ærgerligt at man i TEAMS kun kan se 4 personer af gangen. 
Jeg tror der ville have været mere diskussion, hvis vi havde siddet sammen. 

 Ud fra at det er nyt for alle gik det temmelig godt. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Ledelse af fagprofessionelle, F20 
Evalueringsskemaet er sendt til 16 respondenter, hvoraf 9 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 56%. 
 

 

3 15.09.2020/Pia Wosylus 

 

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: 
 Dialog om modulets indhold er prioriteret højt i undervisningen, og det er meget tilfredsstillende. 
 XXX er uden tvivl den bedste underviser jeg endnu har mødt, og jeg mangler kun masterspecialet! 

Hendes metode med matrixgrupper gjorde, at jeg var mere omhyggelig i min forberedelse.  
Fantastisk modul! 

 Jeg kunne godt tænke mig lidt litteratur, som tager udgangspunkt i virkeligheden for 
universiteterne. Til tider var der mange ting, som skulle "oversættes" fra bureaukratisk 

kommunal/regional ledelse til min egen hverdag. Underviserne var dog gode til at drøfte forskelle 
og ligheder. 

 Supergodt modul. Godt planlagt! Underviseren har også formået at tilpasse modulet til deltagernes 
faglige interesser. 

 Alt i alt et interessant studie at deltage i. Nogle områder har været mere relevante for mit eget 
arbejdet end andet, men fint nok også at lære om andre ting end det man selv lige har interesse i. 

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: 
 Det var nyt på den måde, at jeg ikke kendte teorierne bag, men nemt kunne koble en masse 

direkte til egen praksis. Så jeg har fået et "teoretisk sprog", jeg ikke havde før, og som var noget af 
det jeg håbede at opnå. 

 Det er et meget relevant område, en del af udbytte vil først vise sig med tiden. 

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

 Dialog og åbenhed i undervisningen 

Inddragelse 
 Matrixgrupperne 

Den meget relevante litteratur. 

XXX evne og viden til at kunne hoppe rundt i yderligere litteratur og forskning alt efter vores 
spørgsmål. 

 Meget motiverende undervisere, som var gode til at inddrage flere studerende i diskussionerne. 
 Fokuseringen på det særlige ved de fagprofessionelle, også ift. ledelse. 

 Jeg synes der har været nogle rigtig gode diskussioner af stoffet mellem deltagere og undervisere. 
Det har fungeret rigtigt godt - en god ide med matrixgrupper! 

 Klart at få sat teorier på egen praksis, og også at blive udfordret lidt i ens egne antagelser. Især når 
man arbejder et sted, hvor der ikke er en akademisk tilgang, og man derfor nemt kan blive lullet 
ind i sit eget verdensbillede, fordi der er ingen til at udfordre det. Det har været sundt at blive 
udfordret på egne antagelser, og dermed få et bredere og mere kompleks syn på ledelse af 

fagprofessionelle! 
 XXX er nærværende og interesseret i at vi kan lære noget vi kan bruge. Man kan mærke at hun selv 

brænder for det. 
 Høj faglighed og meget engagerede undervisere 

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

 Jeg kan ikke pege på nogle 
 At matrixgrupperne første dag ikke fungerede. Det ville have været dejligt med en ‘intro* 
 Corona ;-) og fjernundervisning! 

Ellers tror jeg måske, at matrix-øvelserne kunne udnyttes bedre. Jeg anerkender ønsket om større 
diskussion mellem kursisterne - men det lykkedes nok kun i begrænset omfang. Til gengæld var de 
fleste kursister aktive i forbindelse med forelæsningen. 

 Intet særligt. 
 Ingen nævneværdige. 
 Det er klart, at når man er det første hold, så kan der måske godt mangle lidt en stringens, men på 

den anden side er det også positivt at underviseren kan være fleksibel i forhold til, hvad deltagerne 
er interesseret i. 
Jeg kunne måske godt have klaret mig med lidt mindre gruppearbejde. 
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 svært at lave synopse på baggrund af den viden, jeg havde på daværende tidspunkt. Ville hellere 
have brugt tiden på vejledning af en problemformulering og fået vejledning i mulige teorier og 
litteratur. Synes jeg har spildt mange timers arbejde på en synopse, som jeg reelt ikke kan bruge 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX , AAU?  

Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX , AAU?  
Pædagogisk 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX , AAU?  

Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 XXX har stort fokus på at inddrage studerendes perspektiver og organisatoriske udfordringer 
 Dygtig forelæser - god til at aktivere os gennem forelæsningerne og gøre stoffet spændende og 

vedkommende. 
 Nogle af teksterne var lidt svære, men jeg tror nu mest det skyldes, at jeg lige skulle ind i det mode 

igen, med at læse teoretiske, engelske tekster. Det er trods alt nogle år siden jeg forlod 
universitetet... 
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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: 
 Fint oplæg 
 Fin og spændende forelæsning med nogle gode brugbare værktøjer. 
 Det var måske lidt hardcore at starte ud med Mads, for det var ærlig talt ret kompliceret det han 

talte om, og en svær tekst han talte på baggrund af. 
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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: 
 Fint oplæg og velstruktureret 
 Kom ikke helt rundt om alle slides, selvom det blev sagt at stoffet var vigtigt. Ellers et spændende 

oplæg med mange gode ting, men det kom til at virke en anelse uforberedt. 
 Fint, det var nemt at gå til og lærerigt. 
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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: 
 Fint oplæg 
 Godt og spændende oplæg. 
 Fint og lærerigt. 
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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: 
 Fint oplæg 
 Spændende oplæg og blev gjort interessant, selvom emner ligger lidt uden for mit fagfelt. Fin ide 

med et opgave, men løsningstiden kunne måske godt gøres lidt kortere. 
 Selvom det var ærgerligt det var i TEAMS, så synes jeg det var topinteressant og XXX var meget 

lydhør for argumenter i diskussionerne. 
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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: 
 Interessant at høre en case fra 'praksis' 
 Var lidt for meget en gennemgang af det vi havde læst til modulet. MEN det var også på Teams, så 

hun havde ikke en reel chance for at justere undervejs 
 Spændende oplæg. Fin ide med en opgave, men vi havde ikke behøvet en hel time til den. Rigtig 

god diskussion efterfølgende. 
 Det skinnede bare igennem at her er en leder som brænder for sit felt! Det var næsten sådan en 

man kunne få lyst til at arbejde sammen med! Rigtig god forelæsning og gode diskussioner, og det 

var i et godt og til tider muntert sprog. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Ledelse af fagprofessionelle, F20 
Evalueringsskemaet er sendt til 16 respondenter, hvoraf 9 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 56%. 
 

 

13 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 oplæg 
 Interessant og veludført forelæsning. 
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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. 
 Jeg kan ikke nævne nogle forhold. Det hele har fungeret efter hensigten. 

 Jeg synes måske jeg fik opstartsinformationen lidt for sent, inkl. tekster. Jeg måtte selv rykke for 
det og hørte ikke noget i en uge, hvorefter jeg rykkede igen. Jeg ville ønske teksterne havde været 
klar tidligere og det var ikke alle tekster der kunne tilgås online. Især når man har et fuldtidsjob 
ved siden af, er det afgørende at kunne komme i gang med at læse så tidligt som muligt, hvis man 
skal nå det. 


