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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 havde ikke mulighed for at deltage i fjernundervisningen. 
• Møde med vejleder og gruppe forløb rigtig fint og med godt udbytte.  

XXX PP var alle problematiske grundet mislyd 
• Jeg er glad for muligheden for fjernundervisning selv om det ikke har været optimalt. 
• Det virkede godt, at der var lagt powerpoints ud med speak ind over. 
• Der var tale om meget asynkron undervisning. den digitale undervisning kunne med fordel være 

mere varieret. 
• det har helt sikkert været vanskeligt for alle. Jeg var nødt til at arbejde nogle af dagene men var 

med til en session fra 9-12 om opgaver, det var OK og det tekniske fungerede acceptabelt. Om 
eftermiddagen var der nogle sessioner i forum, hvor man skulle skrive beskeder, det format loggede 
jeg ud af, da jeg oplevede det som spild af tid og uden reel mulighed for interaktion. Det var fint, at 
der var optagede oplæg, som man kan lytte til, når der er tid. Det er ikke undervisernes skyld at 
det var mindre tilfredsstillende, det er fordi det er så anderledes, at det slet ikke kan sammenlignes 
med det udbytte jeg har fået af almindelig undervisning 

• Fjernundervisningen er ok under de forhold som vi befinder os i. 
Frem for at videoindspille kan undervisningen dog køres virtuelt. Det giver bedre mulighed for 
dialog 

 

Hvad har virket godt eller mindre godt i fjernundervisningen? 
• Et PowerPoint med lyd har fungeret ok og det er godt at kunne vende tilbage til, men der er ikke 

mulighed for dialog med underviser direkte ved tvivl eller forståelses spørgsmål. Samtidig mistes 
muligheden for input fra drøftelserne med andre studerende. 
Desværre virkede Teams ikke for mig selv om vejleder gjorde hvad han kunne over telefon. 
Jeg har i den grad manglet den direkte kommunikation mellem underviser og de øvrige studerende. 
Det er ofte i dialogerne i gruppearbejdet, at jeg finder energi og svar til mit eget ledelsesrum og 
min opgave. 

• Det er svært at lave gruppearbejde - kommunikationen bliver lidt mere mekanisk. 
• De video-optagede ppt. har fungeret rigtig fint, de giver mulighed for at gense og tilgodeser 

asynkron deltagelse i unv. 
• Man har kunne tilgå materialet på et senere tidspunkter, hvilket har været så fint når man arbejder, 

som en del af nødberedskabet. 
• God dialog ifm. opgaverne 

Videoerne var fine, men det var ikke til at gennemskue rækkefølgen og det så ikke særligt 
brugervenligt ud på hjemmesiden. Her vil det være fint hvis der er en lille tekst til hver video med 
overskrift, indhold osv. 
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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: 
• Rigtig godt og lærerigt forløb. God dynamik og dygtige undervisere. Veltilrettelagt, bortset fra det 

sidste to dage, der foregik online 
• Da der har været planlagt med gruppearbejde løbende, har jeg som studerende haft gode 

muligheder for aktiv deltagelse under flere former. 
Den engelske litteratur er ikke min stærke side 

• Jeg har tidligere haft deltidsuddannelse ved siden af mit job, men i denne Corona-periode har det 
været svært at dedikere den nødvendige tid til studiet, da mit arbejde har krævet en stor ekstra 
indsats. 

• Der var ikke mange, der var aktive i de skriftlige debatter. formatet fungerede ikke ret godt, da de 
spørgsmål, der blev stillet, krævede lange svar. her kunne man med fordel have brugt et webinar, 
så man live kunne kommentere. på det faglige indhold og stille spørgsmål. 

• I relation til besvarelsen ovenfor er det fint med kombinationen mellem opgaver og teori. Jeg synes 
dog at tiden kunne udnyttes lidt bedre hvis der blev lagt mere op til opgaverne. Typisk blev der 
brug 10 min for gruppen for at tale sig ind i opgaven. Den kunne bruges til at tale om opgaven i 
stedet.  
Herudover er det fint hvis gruppen er sammensat i forvejen. 

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. 

• Mulighederne for at indrage praksis, giver for mig, en mere relevant undervisning. Det giver 
samtidig en bedre forståelse for og kobling mellem teori og praksis. 

• Se tidligere 
• Der er prioriteret tid til sparring i grupper, således der hele tiden er veksling mellem 

tavleundervisning og gruppe 
• Strukturen med 3x2 dage giver tilpas fordybelse.  

Vekselvirkning mellem oplæg og gruppedrøftelser giver gode muligheder for aktiv deltagelse. 
Flere undervisere giver variation på dagen. 
God forplejning 

• Gode undervisere og gode eksterne oplægsholdere. 
• Fik kendskab til nogle teorier som kan anvendes i praksis 
• Har ikke noget til dette punkt 
• De drøftelser, der var med medstuderende om teoretiske oplæg fra underviseren. 
• Vekselvirkningen mellem teori og øvelser og her særligt dialogen med de andre deltagere. 
• At få indblik i relevante teoretiske "skoler" i forhold til strategisk ledelse 
• Valgte litteratur, herunder at man støtter sig op af litteraturen i undervisningen. Super godt for ens 

læring i en travl hverdag. 
• undervisere var engagerede 
• Gode undervisere 
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Set som helhed, hvad var modulets største svaghed?  
Nævn gerne flere. 

• Jeg ser ikke nogen svagheder ved afviklingen af modulet. Netop det korte intensive forløb 
afsluttende med en eksamen fungerer rigtig fint for mig. 

• Se tidligere 
• Bortset fra udfordringen med fjernundervisning under COVID-19, så ingen. 
• Min manglende mulighed for 100 % indsats. 
• Corona-situation... 
• 1. 
• se tidligere svar 
• Vanskeligt at svare på, når det er endt helt anderledes end planlagt. 
• Vinklen på teorien næste udelukkende set med mellemlederblik 
• Nej 
• fjernundervisningen 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Man kan mærke undervisernes gejst for deres fag. Det er godt og styrker indlæringen. 
 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Pædagogisk 
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Hvordan vurderer du forelæsningerne af XXX?  
Sværhedsgrad 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• XXX virker meget engageret og kompetent i sin undervisning. Han er meget motiverende. 
• Jeg er ikke i tvivl om XXX meget store viden, men jeg havde ofte svært ved at følge hans 

tankegang, og blev usikker på om min forståelse var rigtig. 
• XXX er engageret og faglig dygtig underviser. Super indsats. 

 

Hvordan vurderer du forelæsningen af XXX?  
Fagligt 

 

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

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
• Jeg syntes det var tydeligligt, at hun ikke har en ledelsesuddannelse til at underbygge sit 

forelæsning. Det virkede som en tale om hvor dygtig hun har været i de 6 år hun har været XXX. 
Da vi går på en ledelsesuddannelse, forventer jeg, at det er ledelse der er i fokus. 
Hun var engageret og er helt sikkert dygtig som XXX. Jeg havde hellere set en forelæsning med en 
strategisk leder fra en offentlig institution. 

• Energisk og meget relevant 
• fantastisk formidler, sjov, uformel og alligevel dybt seriøs 

 

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? 
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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? 

 

Hvad kan gøres bedre? Nævn gerne flere ting. 
• Meningen med Moodle syntes jeg en rigtig fin. Jeg undre mig blot over, at det 

undervisningsrelevante materiale først bliver lagt ind aften inden undervisningen. Det giver lidt 
mindre mulighed for at kunne udskrive og gennemgå materialet. 

• efter flere år på uddannelsen er madordningen ved at trænge til en opgradering ;-). faciliteterne 
SKAL indeholde muligheder for grupperum på masteruddannelserne. jeg håber I er opmærksomme 
på den del, når uddannelsen flyttes. 
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