
  

Evaluering, MBU 4. semester Aalborg, F21 

Evalueringsskemaet er sendt til 23 respondenter, hvoraf 15 har valgt at udfylde 
den samlede evaluering, hvilket giver en svarprocent på 65%. 

 

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? 
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Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med fjernundervisningen? 

 

Hvordan vurderer du mulighederne for at kombinere undervisningen og dit 
øvrige arbejdsliv? 

 

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: 
Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 
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Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? 

 

Hvordan vurderer du mastermodulets pædagogiske indhold? 

 

Hvordan er det lykkedes at koble teori og praksis på mastermodulet? 

 

Hvordan vurderer du din egen indsats i forbindelse med mastermodulet? 
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Hvordan vurderer du din egen og dine medstuderendes aktive deltagelse? 

 

Hvordan vurderer du litteraturen på mastermodulet? 

 

Hvordan vil du beskrive dit udbytte af mastermodulet? 

 

Vurderer du, at undervisningen har understøttet projektarbejdet med 
masterprojektet? 
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Spørgsmål til arbejdet med projektopgaven. 
Hvordan synes du, at du er blevet introduceret til masterprojektet? 

 

Hvordan vurderer du kravene til projektopgaven? 

 

Synes du, at arbejdet med masterprojektet har videreudviklet dine 

kompetencer og uddybet din viden i forhold til din daglige praksis indenfor 
udsatte børn og unge? 
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Hvordan vurderer du projektvejledningen? 
Fagligt 

 

Hvordan vurderer du projektvejledningen? 

Pædagogisk 

 

Vurderer du, at undervisningen har understøttet projektarbejdet med 

masterprojektet? 
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Har vejledningen givet dig et individuelt fagligt udbytte? 

 

I hvilken grad har du anvendt det du har lært, på den samlede uddannelse, i 
dit daglige arbejde? 

 

Eventuelle kommentarer til ovenstående spørgsmål: 
 

I hvilken grad har du delt den viden og de erfaringer du har opnået i 
uddannelsen, med kollegaer på din arbejdsplads? 
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Spørgsmål til de praktiske forhold. 
Hvordan vurderer du de fysiske rammer for undervisningen dette semester? 

 

Hvordan vurderer du uddannelsens indhold set som helhed? 

 

Forholdet mellem studium, arbejdsliv og privatliv: 
Er dit studium finansieret af din arbejdsgiver? 

 

Har du fået opfordring fra arbejdsgiver til at påbegynde studiet? 
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Hvordan har dit tidsforbrug i forbindelse med studiet været? 

 

Har din arbejdsgiver udvist forståelse for dit tidsforbrug til studiet? 

 

Har du i forbindelse med studiet fået færre arbejdsopgaver eller delvist frihed 

til studiet? 

 

Har det været vanskeligt at forene studium og privatliv? 
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Hvor meget vurderer du, at arbejdsgiverne tillægger MBU-uddannelsen 
betydning i forbindelse med forfremmelse og ansættelse? 
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Følgende spørgsmål omhandler tilfredsheden med den praktiske del af din 

masteruddannelse: 
Hvad synes du om faciliteterne på AAU, som anvendes i forbindelse med 

masteruddannelsen? 

 

Hvordan synes du, at Moodle fungerer? 

 

Hvordan synes du madordningen fungerer? (Hvis du har været tilmeldt denne) 
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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? 

 
 

Studiemiljø:  

Lokalerne er velegnede til den undervisning, der foregår i dem (udstyr, 
indeklima, indretning osv.)  

 

Der er studiearbejdspladser, der understøtter det faglige miljø på uddannelsen 

og campus generelt 
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Der er gode faciliteter til pauser og socialt samvær med andre studerende  

 

Jeg trives på min uddannelse 

 

Jeg oplever et godt socialt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 
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Jeg oplever et godt fagligt fællesskab blandt de studerende på min uddannelse 
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Har du yderligere kommentarer til din trivsel og fællesskabet på din 
uddannelse, så skriv dem gerne her: 

 

(De næste to spørgsmål er kun til dem, som bekræfter, de har oplevet 
krænkende adfærd og/eller diskrimination. Der skal således laves et ”spring” i 

opstillingen af spørgeskemaet, så at de studerende der svarer nej til det forrige 

spørgsmål ikke skal besvare de næste to spørgsmål. Informationsboksen skal 

vises for alle de studerende, ligegyldigt om de svarer ja eller nej til 

spørgsmålet om oplevet krænkende adfærd og/eller diskrimination) 
 

Til de som ikke har oplevet krænkende adfærd eller lignende , skal blot  
springe de 2 næste spørgsmål over. 

 
Hvilken type af krænkende adfærd og/eller diskrimination har du personligt 

oplevet i forbindelse med studie (vælg evt. flere svarmuligheder)?  

 



  

Evaluering, MBU 4. semester Aalborg, F21 

Evalueringsskemaet er sendt til 23 respondenter, hvoraf 15 har valgt at udfylde 
den samlede evaluering, hvilket giver en svarprocent på 65%. 

 

Hvem har du oplevet den krænkende adfærd/diskriminationen fra i forbindelse 
med dit studie (vælg evt. flere svarmuligheder)? 

 


