
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
PROF – 4. semester – efteråret 2020 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 5 studerende den 29. januar 2021 
• Der er blevet rykket 1 gang 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 24. februar 
• I alt har 4 valgt at deltage i undersøgelsen, 1 studerende har ikke besvaret undersøgelsen. 
• De 4 besvarelser giver en svarprocent på 80 % 
• Sidste års svarprocent var på 53 %  

 

Baggrundsspørgsmål  
Kommentarfelt  
Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund og din nuværende ansættelse? 

• Pædagog, professionsbachelor Ledig 
• Uddannet jordemoder og ansat som kvalitets- og udviklingsjordemoder 
• Folkeskolelærer Jeg er koordinator for vores kompetencecenter på den skole, hvor jeg er ansat. 
• Pædagog, samt en Master iVoksenuddannelse (MVO) Ansat som udviklingskonsulent 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
Hvordan var de fysiske og æstetiske forhold, som dannede rammen om semestrets 
afvikling (undervisningslokaler, indeklima, udstyr, værksteder, pausefaciliteter osv.)? 

 

 

Kommentarfelt 
Hvis du har yderligere kommentarer til det fysiske og æstetiske studiemiljø - beskriv 
da så konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller 
de forbedringsforslag du har:  

• Der er skønne konferencerum i Ålborg, hvor lyd og digitale medier fungerede godt. 
Måltiderne var varierede og smagfulde Dejligt med kage og mundgodt til pauserne 

• Der har hele uddannelsen været fokus på de fysiske rammer, og det er dejligt, når der skal arbejdes 
koncentreret. 

 

Evaluering af: Semestret generelt   
Angiv din grad af tilfredshed med følgende udsagn 
Hvordan var det psykiske studiemiljø – herunder hvordan trivedes du - på 
uddannelsen? 

 



Kommentarfelt 
Hvis du har yderligere kommentarer til det psykiske studiemiljø - beskriv da så 
konkret som muligt de problemer eller positive forhold, du har oplevet og/eller de 
forbedringsforslag du har 

• Vi havde nogle fantastiske undervisere, som formåede at gå online med sin undervisning. 
- og specifikt Lone Hersted er en fantastisk kapacitet.  
Ikke alene er hun en fantastisk underviser, der har valgt  fagstoffet omhyggeligt, så vi som studerende bliver 
inspireret og nysgerrige allerede under læsningen af pensum, men også en koordinator, der faciliterede 
masterforløbet - allerede fra 1. dag, hvor hun opfordrede til socialt samvær/ samarbejde. 

• Stort fokus på hinandens trivsel. Studiekoordinator har i høj grad lagt vægt på samarbejde, støtte og 
opbakning og en følelse af fællesskab, som i min optik har haft stor betydning for os alle. 

• Det hele var lidt påvirket pga coronasituationen. 
• Trives super godt, selv om vi var et lille hold formåede koordinator og undervisere at gøre det spændende, 

og udnytte de muligheder dette gav 

 

Evaluering af: Mastersemester  
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn   

- Jeg følte mig fra semestrets begyndelse velinformeret om semestrets aktiviteter 

 

- Studieaktiviteternes tidsmæssige placering og udstrækning var planlagt 
hensigtsmæssigt 

 

- Aktiviteterne på semestret understøttede arbejdet med mit Masterprojekt  

 



- Jeg var god til at strukturere min arbejdsindsats  

 

- Semestret var tilpas fagligt udfordrende 

 

- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt 

 

- Eksamensformen virkede hensigtsmæssig i forhold til semestrets faglige indhold 

 

Kommentarfelt 
Skriv dine kommentarer vedr. din oplevelse af mastersemestret som helhed  

• Jeg havde Lone som vejleder og vil sige, at hun er grunden til at jeg kom igennem 'nåleøjet' og med et godt 
resultat. 

• Hverken online undervisning, vejledning eller eksamen er optimalt, men under de givne omstændigheder 
forløb det godt og ukompliceret. Jeg følte mig "godt taget af". 

• Jeg tror det er rigtig godt, at der er en fast koordinator for hele forløbet. I det her tilfælde var det Lone 
Hersted og det var jeg meget glad for! 

• særligt den måde vejleder/koordinator formår at binde semestret sammen på, ved at det også er muligt at 
understøtte og inddrage det i forhold til de specialer vi er igang med er meget væsentlig, og muliggør 
refleksion over de fravalg og tilvalg et afsæt i specialet lægger op til, lige som der er nye muligheder der 
lukker sig op, og som efterfølgende understøttes 



Evaluering af uddannelsen som helhed: 
I hvilken grad vurderer du, at uddannelsen har levet op til dine forventninger til en 
masteruddannelse? 

 

Kommentarfelt  

Skriv dine kommentarer vedr. din oplevelse af uddannelsen som helhed 
• Jeg blev enormt positivt overrasket over i hvor høj grad Lone Hersted, helt fra 1. semester, og kontinuerligt 

gennem samtlige semestre, tog imod os. Dette har bidraget til, at jeg som studerende blev på studiet. 
• Uddannelsen har mere end levet op til forventningerne. Jeg har udover en masse teori fået erfaringer med 

og i praksis, har dannet netværk og gode relationer samt været på en personlig rejse, som der meget 
imponerende har været rum til. Jeg vil anbefale uddannelsen til alle, der kan finde indholdet relevant. 

• Jeg er meget glad for uddannelsen! 
• I så høj grad,  vi er blevet kvalificeret i forhold til de  forventninger vi fik ved opstart - og mere til. Bl.a. ved 

at underviserne både bringer teori refleksive dialoger og praksis ind i undervisningen. Mår vi er i dialog om et 
emne, er vi også i meta-dialog, så undervisningen bliver eksemplarisk i forhold til det jeg kom for at få 
styrket. Så lærerigt 

Evaluering af: Individuel coaching samtale 
Hvordan vurderer du dit udbytte af den individuelle coaching samtale? 

 

Kommentarfelt  Har du kommentarer til den individuelle coaching samtale?  
• Jeg har haft stort udbytte af mine individuelle coachingsamtaler med Jakob Nørlem og Anne Zimmer. 

De har hjulpet mig med at finde 'vej' både studiemæssigt og personligt - da jeg med PROF har en 
karrieremæssigt spring i tankerne. 

• Jeg blev coachet af Anne Zimmer to gange og Helle Alrø én gang - alle samtaler har været udbytterige og 
vigtige for forløbet i uddannelsen. Jeg håber denne del fastholdes. 

• Det var en berigende samtale som jeg flere gange tænker tilbage på. 
• Dejligt at coach er fleksibel, og at vi kan gå til coaching sammen, når vi er nysgerrige på noget fælles i en 

læreproces. Fagligt rigtig dygtig coach 
 

Spørgsmål til din beskæftigelsessituation 
I dette sidste afsnit spørger vi ind til, om der eventuelt er sket forandringer i din 
beskæftigelsessituation undervejs i studieforløbet - eller om der evt. er forandringer 
på vej. - Har du skiftet job undervejs i studieforløbet?  

 



- Har du udsigt til nyt job efter afslutning af din mastergrad?  

 

- Er der sket ændringer i dine ansvarsområder i eksisterende ansættelse? 

 

- Er der sket/forventer du, at der vil ske ændringer i dit lønniveau på baggrund af din 
mastergrad? 

 

Kommentarfelt  
Beskriv med få ord, eventuelle ændringer i din jobfunktion siden du startede på 
uddannelsen.  

• PROF var et bevidst karriereskifte-valg for mig. Jeg søger jobs, hvor jeg har givet min pædagoguddannelse 
'nye fødder'  i kraft af PROF. 

• Min stilling har i samarbejde med min leder udviklet sig, og jeg bruger i dag mere tid på udviklingsopgaver 
frem for driftsopgaver. 

• Men jeg håber at få et andet job på sigt! 
• Der er klart sket ændringer i mit ansættelsesforhold, og jeg er blevet meget klar over hvilke opgaver jeg 

finder spændende både for organisationen og for mig selv. 

Kommentarfelt 
Har du forslag til konkrete forbedringer af mastersemestret og uddannelsen generelt eller andre 
afsluttende kommentarer, er du velkommen til at notere dem i rubrikken nedenfor: 
Undersøgelsen er slut, når du har trykket ”afslut” 

• Giv Lone Hersted plads til at udvikle på uddannelsen, så den fortsat består -  
JEG har store forventninger til hvordan jeg kan bruge denne alsidige master, som passer fantastisk sammen 
med en pædagogfaglighed. Kæmpestor TAK til LONE HERSTED: 

• KÆMPE ros til studiekoordinator Lone Hersted, der med høj faglighed, indlevelse og opbakning til den enkelte 
har støttet os i uddannelsen, så vi har fået det maksimale udbytte - også da corona udfordrede situationen. 

• Tak for en god uddannelse! 
• Regionsgrupper og læring på tværs af os deltagere er rigtig væsentlig. Under vejs i studiet får vi særlige 

interesser, og bliver også mere og mere optaget af vores egne valg og retninger i forhold til projekter. Hold 
fast i regionsgrupperne, og stil forventninger til os, for de er vigtige. 
På første semester blev vi opfordret til at føre log bog. Det glemte jeg på fjerde semester, så slå et slag for 
at vi gør det og måske kan vi også inddrage de refleksioner vi gør os undervejs.  
Sekretariatet ved Inger Marie har fungeret så godt, hun er der og er behjælpelig hver gang vi kontakter 
hende. Tak for en god studietid 

 

Tak for din medvirken 
Studienævnet for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
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