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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for Efteruddannelse i Læring og Filosofi 
 
Evaluering af BA i Organisatorisk Læring, 1. semester, Efterår 2019 
 
Dato:    14.april 2020  
 
Til stede:  Semesterkoordinator Lone Krogh 
   Studienævnsrepræsentant, Ole Ravn  
  Studiesekretær, Dorte Holmgaard  
 
Dagsorden: 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes spørgeskemabaserede semesterevaluering (SurveyXact 

spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Supplerende fra de studerendes mundtlige evalueringer i forbindelse med uddannelsesseminarer 
4. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
5. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
6. Eventuelt 
 
 Noter Opfølgningsansvar 
1 
 
 

 
• Evalueringsskemaet er udsendt til 54 studerende den 

13. januar 20 
• Der blev udsendt en rykker den 21. januar 2020 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 26. februar 
• I alt har 26 valgt at deltage i undersøgelsen, og 1 har 

besvaret delvist 
• 27 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.  
• De 26 besvarelser giver en svarprocent på 48 % 
• Svarprocenten på samme semester sidste år var på 54 

% 
 
  

Lone Krogh 

2 Semestret generelt vedr. fagligt udbytte. 
22 studerende ud af de 26 vurderer det faglige udbytte som hhv. meget 
stort eller stort, 5 vurderer det som iddel.  
Kommentarer.  

• Pbl 1&2 kunne godt have været et samlet modul 
• Jeg følte at de forskellige moduler kunne støtte hinanden, 

forstået således, at det viden man fik af det ene modul, hjalp en 
til at forstå noget andet teori i et af de andre moduler. 

• Indimellem var det spring fra en teoretiker til en anden, for at nå 
at give os en introduktion til dem alle. 
Generelt har der været nogenlunde sammenhæng mellem 
modulerne, men jeg forventer også yderligere sammenhæng ved 
det kommende semester. 

•  

Lone K.  
Den nye 
studieordning, der 
træder i  kraft tager 
højde for de mere 
kritiske elementer 
her.. De to 5 ECTS 
PBL moduler er i 
den nye 
studieordning 
blevet    samlet til 
et 10 ECTS PBL 
modul  

                                                 
1 I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober og 
30. november 
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3  Modulerne Problem-baseret læring 1 .  
PBL 1. 

• Synes det var lidt svært at forholde sig til P0 projektet. Det var 
nok også hensigten, men det var svært at komme op på de 20-
25 sider, når der ikke rigtig skulle være noget konkret indhold 
andet end problemfelt. Samtidig lå statusseminaret lidt sent i 
forhold til, hvor langt man var kommet i opgaven, da man godt 
kunne have brugt den hjælp tidligere 

• Problembaseret var det introducerende modul, og fungerede 
godt. Afleveringen af P0 projektet var lidt spøjs, da man i 
realiteten, ikke laver noget projekt, men det var en fin start til at 
komme tilbage til afleveringer. 

•  

 
 
 
 
Se kommentarer 
ovenover  
 

4 PBL 2 
17 vurderer det faglige udbytte hhv. meget stort eller stort 
10 vurderer dt som iddel. 
Vedtr. Stoffets sværhedsgrad vurderer 23 det som passende, 3 
hverken/eller, 1 uenig. 
Vedr. Samarbejde i grupperne vurderer 21 det som godt, 3 
hverken/eller , 1 uenig og 2 ved ikke.  
2 arbejdede individuelt, hvoraf en vurderer det som godt – og en 
vurderer det som hverken/eller. 
Vedr. samarbejde med vejleder, vurderer 19 det som  godt, 4 som 
hverken/eller 4 finder ikke, at fungerede godt.  
25 fandt eksamensformen hensigtsmæssig, 2 hverken/eller. 
Kommentarer:  

• vores vejleder havde først tid meget sent til et møde. hvilket vi 
så fik af vide til eksamen var vores egen skyld. 

 
Øvrige kommentarer skal ses under modulet organisation og samfund, 
idet PBL er knyttet til det faglige indhold her….  

 
 
 
 Der var anogle 
vejlederproblemer 
E-2019, som blev 
løst undervejs, men 
der er stadig en del 
at arbejde med 
Lone K. tilstræber 
at sikre dette  

5 Modulet Organisation og Samfund.  
Det faglige udbytte vurderes af 23 til at være hhv. meget stort og stort, 
4 vurderer det til at være middel.  
Stoffets sværhedsgrad vurderes af 23 til at være passende, 3 vurderer 
det hverken/eller.  
Kommentarer.  

• Organisation og samfund var interessant.  
• Vejlederen var super sød og hjælpsom.  
• Eksamensformen var hensigtsmæssig - det var spændende at se 

hvordan projektet forløb over flere måneder, og hvor meget man 
har rykket sig. 
Man kunne dog godt mangle 'gymnasietankegangen', hvor man 
får mere feedback på rapporten - hvad var skriftligt godt/dårligt, 
er noget brugt helt forkert, evt. overstregning og kommentar. 
Det ville være et stort arbejde, men kunne også gavne en del i 
mine øjne. 

 

Dette modul 
ændres til at blive 
et samlet 20 ECTS  
modul, . 
Feedback er en 
integreret del af 
vejledningen fra 
vejlederen… 
Opmærksomheden 
omkring dette vil 
blive skærpet E-20 
Lone  K.  er 
ansvarlig for dette. 

6 Modulet, Erkendelsesprocesser og produktion af viden. 
Vedr. det faglige udbytte vurderer 16 det som meget stort hhv. stort, 9 
vurderer det som middel og 1 som lille. 
Sværhedsgraden af stoffet vurderes af 15 som passende, 8 vurderer det 
som hverken/eller og 3 synes ikke, at sværhedsgraden var passende.  
Eksamensformen vurderes af 22 som passende, 3 siger hverken/eller og 

 
Der har løbende 
været udfordringer 
med dette modul, 
da de studerende 
undervises i 
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1 markeder det som ved ikke. 
Kommentarer: 

• Jeg synes at sværhedsgraden var høj, særligt på første 
semester, hvor man stadigvæk er ved at lære at gå på 
universitetet. 

• Faget er typisk meget anderledes end hvad man er vant til, men 
det giver mening, og jeg forventer at lære mere om brugen af 
det på de kommende semestre. 
Eksamensformen var ok - man har ingen anelse om hvor det 
man har skrevet, ligger på 'skalaen'. 

• Rigtig spændene fag 
 

 
 

Videnskabsteori på 
et højt abstraktions 
niveau, hvilket for 
mange af dem er 
vanskeligt på dette 
første semester. 
Dette modul 
fjernes, men de 
studerende vil få  
en smule 
videnskabsteori i 
forbindelse med 
PBL modulet. 
 
Herudover vil 
videnskabsteori 
blive koblet til 
metodespørgsmålet 
(fremover 20 nye 
moduler, med fkus 
på hvv. 
Videnskabsteori og 
kvalitativ metode 
samt 
videnskabsteori og 
kvantitativ metode 
& mixed methods 
på efterfølgende 
semestre.  
  

7   
Lone Krogh  
14.april 2020  
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