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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: 
 Ros til IT og sekretærer samt undervisere ved AAU. Alt har virket fint - og jeg lærer godt under 

fjerneundervisning. Man bør overveje, om fremtidens studier kan rumme et modul 

fjernundervisning og dermed mere fleksibilitet for elever til at planlægge gennemførelse. 
 Det var ærgerligt at undervisningen ikke kunne blive optaget - ihvertfald på de nye datoer i april. 
 De mindre tilfredsstillende svar er afgivet pba. af fjernundervisning. 

 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
 Generelt har det været et underligt forløb grundet corona situationen.  

XXX har gjort en fantastisk indsats i forhold til at forsøge at klæde kursisterne på til 
opgaveskrivning og eksamen. Dog har det ikke givet mig det optimale udbytte af forelæsningerne.  

Hatten af for XXX der i 4 dage har "undervist en maskine" med nogle kursister han ikke har kunnet 
kigge i øjnene. 

 Zoom har virket rigtig fint. Skype for business er mindre anvendeligt, når man skal ude i Break 
Outs.  
Apropos - Break Outs, så spares der en masse tid til gruppedannelser og til og fra lokaler. Online 
Break Outs virker mere effektive - da det byder op til, at man deltager i større grad end når man er 
samlet i fysiske grupperum. 

 Gæsteforelæsningerne og øvelser blev helt aflyst. 
 Fjernundervisning er IKKE at foretrække frem for almindelig undervisning, da der er meget mindre 

rum til dialog mellem de sturderende. Vores underviser skal have stor ros for at få det til at fungere 
så godt som det gjorde på meget kort tid. 

 Det virkede godt, at den valgte fjernundervisning skete som live video konference, hvor der trods 
alt var mulighed for en dialog mellem underviser og elev, omend begrænset., modsat anden 
fjernundervisning, som jeg har oplevet, som skete via power points med lydfiler, hvor der ikke er 

mulighed for dialog. 

Det virkede mindre godt, at videoseancerne varede en hel undervisningsdag, for det er meget 
trættende at sidde som mestendels passiv lytter i en sådan. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

Evaluering, Offentlig styring, F20 
Evalueringsskemaet er sendt til 29 respondenter, hvoraf 10 har valgt at udfylde den samlede evaluering, 
hvilket giver en svarprocent på 34%. 
 

 

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: 
 Ingen 
 Indsigt i offentlig styring har givet nye værktøjer, som jeg kan oversætte og bruge i min hverdag. 

Særligt indsigt i strategikortlægning er en model, der kan anvendes til at konkretisere og kvalificere 
forskellige forandringsprocesser. 

 Spørgsmålet om egen og andres aktive deltagelse, kunne have været besvaret "ved ikke", da jeg 
reelt ikke har haft mulighed for at vurdere andres indsats, så svarer er udelukkende baseret på 

oplevelsen med videokonferencerne. 
F.s.v.a. litteratur, så finder jeg det etisk problematisk, at 2 ud af 3 bøger, som skulle købes, var 
forfattet af underviseren selv, desuagtet at litteraturen måske er den bedste der findes om emnet. 
Det er uheldigt, at anvist litteratur tjener som indtægtskilde for underviseren, for det gør efter min 
mening litteraturen suspekt. 

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: 
 Intet 
 Det var mit første rigtige møde med styring - og det har styrket min ledelseskompetencer med nye 

brugbare redskaber. 

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

 Underviseren XXX, han er en fremragende formidler der formår at koble det teorietiske sammen 
med det faglige og til målgruppe fra mange områder. 

Modulet kan bruges i praksis på mange niveauer. 
 at det er en yderst kompetent underviser, som formår at gøre begreberne levende og få gjort 

praksis tydelig gennem en teoretisk indgang. 

 XXX. 
 Sammenkobling af teori og praktik både i undervisningen, men også i litteraturen.  

De samlede undervisningskompetencer.  
og så XXX materieller forud for og under modullet er helt i top. 

 Faglig relevant og anvendeligt i praksis 
 At offentlig styring er en væsentlig disciplin for offentlige ledere og supervigtigt for samfundet at vi 

kan mestre det. 
 Kombination af styrings- og motivationsteori 

mange gode eksempler 
 Relevans for den ledelsessituation jeg befinder mig i. 

 En underviser med en kolossal kapacitet og en imponerende dyb indsigt i det offentliges processer, 
hvorfor underviseren kunne inddrage praktiske eksempler fra de studerendes egen hverdag. En 
meget fin kobling af teori og praksis. 

 Planlægning af modulet  
Den stringente læseplan 

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

 Grundet Corona situationen var det ikke muligt med de planlagte gæsteindlæg og sparring med 
med-studerende. Når man læser sådan et modul, så har man ikke et egentligt netværk på studiet. 

 at vi som medstuderende ikke fik muligheden for at interagere i de sociale frikvarter, som 
almindelig undervisning indeholder. 

 Intet 
 at jeg ikke har tid nok i hverdagen til at fordybe mig i alle artikler. Jeg har måtte prioritere, men det 

er en virkelighed, som jeg ved er et vilkår - og har det fint med. Jeg har stadig lært en masse, som 
jeg kan oversætte og bruge i mit job. 

 Ingen 
 At gæsteforelæsninger og øvelser blev aflyst. På andre moduler lykkedes sådanne indslag via de 

virtuelle platforme. 
 manglende mulighed for interaktion med medstuderende 
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 Fjernundervisning 
 Fjernundervisningsformen, som negativt har påvirket muligheden for gruppesamarbejder. Jeg har 

følt mig ret alene om min læring på dette modul, men det var jo desværre vilkår uden for 

undeviserens kontrol. 
 Stort pensum - og forskellige tolkninger af hvor meget man kommer til eksamen i. Det handler ikke 

specifikt om modulet men forskellen mellem de enkelte moduler. 

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: 
 Intet 

 Se også tidligere bemærkninger. XXX er helt i top. 
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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: 
 Intet 
 Fin præsentation og dialog 
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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. 
 Ikke yderligere 

 Ros til mastersekretariatet. 
 Mere varieret madudbud 


