
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 9. semester – efteråret 2021 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 48 studerende den 31. januar 2022 
• Der er blevet rykket to gange 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 23. februar 
• I alt har 25 valgt at deltage i undersøgelsen, 23 studerende har ikke besvaret undersøgelsen 
• Svarprocenten er på 52 %.  
• Sidste års svarprocent på samme semester var på 48 % 

 

Din uddannelsesmæssige baggrund? 

 

Din uddannelsesmæssige baggrund? - Andet? Hvilken? 
• Uddannet skuespiller, DISPUK - konsulent med narrativ tilgang 

Har du arbejdet indenfor dit fagfelt i mindst et år inden påbegyndelsen af studiet? 

 

Evaluering af semestret samlet set: 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af semestret? 

 

Evaluering af semestret samlet set: 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Der var god sammenhæng mellem 
praksisprojekt, de to moduler, undervisning og vejledning på semestret 

 



Evaluering af semestret samlet set: 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Semestret levede op til mine 
forventninger 

 

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis 
Hvordan vil du overordnet vurdere: 
  - Dit faglige udbytte af modulet 

 

  - Min egen arbejdsindsats var passende 

 

  - Undervisningen i samspil med teori og praksis var relevant for praksisprojektet 

 

  - Jeg forberedte mig til undervisningen ved at læse tekster og besvare spørgsmål til 
teksten 

 



  - Samarbejdet med min vejleder fungerede godt 

 

Evaluering af modulet: Læring og forandring i praksis 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: 
  - Jeg deltog i fællesvejledning, og det fungerede godt 

 

  - Samarbejdet med mit praksissted fungerede godt 

 

  - Det fungerede godt for mig at arbejde i projektgruppe om praksisprojektet (hvis 
du arbejdede alene, angiv ”ved ikke”) 

 

  - Det fungerede godt for mig at arbejde alene (hvis du arbejdede i gruppe angiv 
”ved ikke”) 

 



  - Eksamensformen fungerede godt 

 

Evaluering af praksisforløbet: 
Praksisforløbets længde: - Hvordan var længden målt i fuldtidsarbejde i din 
praksisperiode? 

 

Angiv typen af din praksiskontekst 

 

Evaluering af praksisforløbet: 
Angiv typen af din praksiskontekst - Andet? Hvilket? 

• Universitetshospital 
• Revisionsvirksomhed 
• Privat virksomhed 
• HR-afdeling i en forvaltning ved Aalborg Kommune 
• Konsulentvirksomhed 
• Konsulent virksomhed 
• Forvaltning 
• AAU innovation Start-Up 
• Hospital 



 

Evaluering af praksisforløbet: 
Angiv typen af dine aktiviteter i praksisforløbet (sæt gerne flere krydser) 

 

Evaluering af praksisforløbet: 
Angiv typen af dine aktiviteter i praksisforløbet (sæt gerne flere krydser) - Andet? 
Hvilke? 

• Interviews, workshop 
• Afholdt workshop, ledelsessparring. 
• HR Praktikant.. Strategiarbejde, trivselsarbejde 
• Vidensdeling 
• Facilitering af undervisning, artikelskrivning (ikke-videnskabelige), redigering af undervisningsmateriale + 

forberedelse af undervisningsmateriale, deltagelse i møder m.m. 
• Analyse 
• Koordineringsopgaver 
• Analyse og empiri indsamling 
• Jeg arbejde selvstændig med min opgave som mit bidrag til praksisstedet 
• Evaluering 
• Etablering af selvstændig virksomhed 
• Undersøgelse af nye studerendes faglig udvikling 

 
 

Evaluering af modulet: Entreprenørskab, kreativitet og innovation 
Hvordan vil du overordnet vurdere:  

- Dit faglige og personlige udbytte af modulet som helhed? 

 

Evaluering af modulet: Entreprenørskab, kreativitet og innovation 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit udbytte af undervisningens faglige indhold? 

 



Stoffets sværhedsgrad var passende 

 

- Jeg har fået større indsigt i bæredygtighed 

 

- Jeg anser bæredygtighed som en vigtig faglig kompetence udvidelse 

 

- Jeg har udviklet forståelse for handlekompetence og værdiskabelse  

 

Vejledningen fungerede godt 

 

- Eksamensformen var relevant i relation til undervisningens indhold 
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