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Om rapporten 
Rapporten er baseret på evalueringer af 9 onlinehold i efterårssemestret 2020 (2020E). 

Svarprocent 
125 ud af 219 kursister har valgt at deltage i evalueringen, hvilket giver en svarprocent på 57% i 

efteråret 2020.  
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5.  Hvor mange gange har du tidligere været tilmeldt et kursus hos 
Folkeuniversitetet i København?
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8.  Har du prøvet online-undervisning eller online-møder inden 
dette kursus?
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6. Hvor hørte du første gang om det pågældende 
kursus/forelæsningsrække?
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7. Hvorfor tilmeldte du dig et online-hold?
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10. Har du nogle kommentarer til informationen og vejledningen fra 
Folkeuniversitetet vedr. de tekniske forhold? 

Her præsenteres et uddrag af kursisternes bemærkninger til informationen og vejledningen 

vedr. de tekniske forhold: 

 ”Meget fin vejledning” 

 ”Alt fungerede fint. Ved den første forelæsning var er nogle tekniske problemer med lyden, 

men de blev rettet ved de næste.” 

 ”Alt okay - som det skal være, når man giver sig ind i sådan en ny undervisnings-teknik” 

 ”Selv jeg klarede teknikken uden hjælp!” 

 ”Det er meget fint. Jeg sad i en lufthavn i Tyskland og fordrev tiden med et afsnit. Fedt man 

kan se det i udlandet.” 

 ”Har været meget glad for at kunne se det i en uge. Er lige opereret i ryggen og kan ikke 

sidde for længe af gangen” 

 ”Det gik let! Jeg har prøvet zoom før.” 

 ”Alt blev forklaret meget grundigt både af FU og underviseren” 

 ”Vejledningen var nemt forståelig” 

 ”Fin information, der var let at forstå.” 

 ”Godt at have et telefonnummer, som man kan ringe til ved problemer” 

 ”Jeg havde problemer med at finde linket ved 2. møde. Men det lykkedes.” 

 ”Fint, at I har arbejdet med at finde en den bedste løsning under forløbet.” 

 ”Alt er bare i orden! Jeg er meget tilfreds!” 

66%

31%

3%
0%

Meget tilfreds Tilfreds Middel Utilfreds

9. Hvor tilfreds er du med den information du modtog fra 
Folkeuniversitetet inden første undervisningsgang?
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11. Hvor tilfreds er du overordnet set med forelæsningen?
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1%
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13. Hvor tilfreds er du med underviserens formidlingsevner?

83%
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1% 0%

Meget tilfreds Tilfreds Middel Utilfreds

12. Hvor tilfreds er du med underviserens faglige niveau?
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14. Har du yderligere bemærkninger vedrørende underviserens formidlingsevner 
og faglige niveau? 

Her præsenteres et uddrag af kursisternes bemærkninger vedr. underviserens 

formidlingsevner: 

 ”Jeg oplevede en underviser med stor faglig viden, som var i stand til på yderst levende vis 

og med både en venlig humor og ’skarpsynethed’ at formidle sin viden, så jeg sad 'klinet til 

skærmen', både lyttende og reflekterende på samme tid, og bagefter med fornøjelse vide 

at jeg kunne genhøre det hele, samt følgende ekstra bonus - foredragene på skrift med 

noter. Ham følger jeg gerne igen engang.” 

 ”Jeg kan godt lide den lidt uformelle form. Jeg ville ønske, at der undertiden kunne 

formidles visuelt - der kan være begreber, som det vil være godt at stille op mod hinanden - 

tegninger, jeg selv forsøger mig med.” 

 ”Det er meget fint at man kan læse forelæsningsnoterne, især når det er vanskelig stof” 

 ”Meget engageret og levende på trods af den manglende tilhørerskare og samspillet med 

os” 

 ”Fantastiske noter der blev sendt efter hver forelæsning. Stor tak for det.” 

 ”Hun er meget levende, og hun har en god ballast, der giver en fornemmelse af, at hun ikke 

bare har læst op på det i en teoribog, men at hun har lagt års erfaring oven på sin 

universitetsuddannelse.” 

 ”Stor faglig viden, men formidling kunne være bedre. Det kan skyldes at jeg ikke er vant til 

onlineundervisning, og måske også underviseren.” 

 ”Spændende og levende” 

 ”Begge dele er helt i top, håber der kommer flere onlinekurser” 

 ”Dejligt med en underviser, der har overblik over stoffet, og sætter det i relation til andet, 

eks. kunst og anden litteratur. Også fint, at underviseren er tydelig i de tilfælde, hvor det er 

hans personlige vurdering, der kommer til udtryk.” 

 ”Det var ovenud interessant - formidlingsevnen i top/levende - selv ved 

envejskommunikation” 

 ”Martin har altid lidt svært ved at få alt det han har på hjerte presset ind i dette format. 

Lidt mere fleksibilitet i sluttidspunktet kunne være fint, så det hele kunne nås.” 

 ”Tiden blev ikke godt disponeret. Det betød, at den sidste del af forelæsningerne ikke blev 

tilstrækkeligt gennemgået, og endda helt måtte springes over til sidst.” 

 ”Vanskeligheden består i at det online gør det vanskeligt at kommunikere. Og derfor at få 

en ordentlig dialog. Derfor fungerede det bedst når der var konkrete eksempler at relatere 

det til.” 

 ”Meget begrænset mulighed for dialog” 

 ”Underviseren har - som altid - virket kompetent og velforberedt. Hans online - 

undervisning er nem at følge på grund af mange power-points og gentagelser af essensen” 

 ”Jeg ville foretrække en mere levende mundtlig fremstilling og få eventuelt skriftligt 

materiale tilsendt” 

 ”Underviser burde have haft en teknisk assistent til at styre teknikken - eller have haft 

manus som PowerPoint i en løbende række tekster/billeder/videoer.” 

 ”Dejlig naturlig optræden. Behagelig stemme. Vidende underviser.” 

http://www.fukbh.dk/


FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN        

Læderstræde 34, 2. sal • DK-1201 København K • telefon: +45 3532 8710 • e-mail: info@fu.ku.dk • www.fukbh.dk 
 

7 
 

 

83%

14%

2%

Ja, absolut Muligvis Nej, det regner jeg ikke med

15. Kunne du forestille dig at melde dig til endnu et online-hold 
hos Folkeuniversitetet?

16. Har du bemærkninger, herunder forslag til forbedringer eller ændringer? 

Her præsenteres et uddrag af kursisternes yderligere bemærkninger: 

 ”Med tiden burde I nok udvikle formen en del. F.eks. med billeder af personer, centrale 

citater osv. Men som førstegangsforsøg fungerede det udmærket med et enkelt fast 

kamera.” 

 ”Jeg vil foreslå, at I gør online-hold til en fast del af jeres kursusudbud - Covid-19 eller ej.” 

 ”Måske kunne man lave en oversigt i kataloget eller på jeres hjemmeside kun med 

onlinekurser” 

 ”Det har været rigtig godt at man har kunnet følge kurset på andre tidspunkter end de 

fastlagte. I starten var jeg indlagt på hospitalet og fulgte med derfra.” 

 ”Lidt 'lysere', mere tydeligt billede af forelæser” 

 ”Kunne ønske at underviseren kiggede mere direkte ud på kursisterne. Virker som om han 

ser på et kamera, der står lidt ved siden af. Mangler det direkte blik og tale ud til folks 

hjemmeskærme” 

 ”Jeg håber meget at der også i foråret udbydes videokurser” 

 ”Det var meget stof at kapere på én gang. jeg ville foretrække en time ad gangen. Under 

normal undervisning bliver forelæser afbrudt af kommentarer, spørgsmål, latter osv.” 

 ”Jeg meldte mig til onlinekursus, fordi det almindelige kursus var overtegnet” 

 ”Et oplagt svar på spørgsmål 7 kunne være, at deltagerne er på arbejde og derfor kun kan 

deltage "online" ved at se linket om aftenen.” 

 ”Synes det er forstyrrende hvis der er megen chat. Kunne sætte fast tid af efter hver 

lektion” 
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 ”Jeg foretrækker klart fysisk undervisning, idet man kan mærke at underviseren mangler 

feedback under kurset. Han klarede det virkelig godt, men det var klart svært.” 

 ”Godt at linket kan tilgås i nogle dage - fortsæt med det.” 

 ”Muligheden for at se (eller gense) foredraget på et andet tidspunkt er en stor fordel 

sammenlignet med undervisning, hvor man møder op på stedet.” 

 ”Jeg har været meget tilfreds med kurset og glæder mig til at deltage i flere onlinekurser” 

 ”Mit eneste problem er, at jeg manglede føling med de andre kursister, men jeg ved ikke, 

hvordan det skulle kunne ændres.” 

 ”En sådan type undervisning er jo ny, så forhåbentlig bliver underviserne efterhånden mere 

sikre i formidlingen.” 

 ”Vil gerne have PowerPoint på forhånd. Det er den eneste mulighed for at huske kurset 

indhold, da der ikke er noget pensum. Det ville også være rart at kunne notere på 

PowerPoint.” 

 ”Dejligt at jeg kan vælge tidspunkt for at se kurset” 

 ”Rart, at man har mulighed for at se kurset i nogle dage efter forelæsningen. Det giver 

ekstra udbytte - bliv ved med det.” 

 ”Det er en stor fordel, at man kan repetere forelæsningen, når linket kommer” 

 ”Et større udvalg af onlinekurser kunne være interessant” 

 ”Det er en fordel at man kan høre forelæsningerne på tidspunkter der passer ind i ens egen 

hverdag. Fint fra foredragsholderens side, at hun eftersendte materiale herunder 

litteraturliste.” 

 ”Det med at skifte fra PowerPoint til YouTube-video skal der nok lidt bedre styr på” 

 ”Bedre teknik og bedre kommunikation mellem foredragsholder og os andre.” 

 ”Længere adgang til at gense materialet” 

 ”Jeg er meget glad for, at man kan tage online kurser. Jeg er forhindret i at deltage i mange 

kurser pga. job, men er taknemmelig for at jeg gennem online kurserne alligevel har 

mulighed for at deltage!” 
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