
Survey Xact evalueringsrapport 
BA i Organisatorisk Læring, 1. semester – efteråret 2020 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 47 studerende den 18. januar 2021 
• Der er blevet rykket to gange 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 26. februar 
• I alt har 23 valgt at deltage i undersøgelsen, og 1 har besvaret delvist 
• 23 studerende har ikke besvaret undersøgelsen.  
• De 23 fulde besvarelser giver en svarprocent på 49 % 
• Svarprocenten på samme semester sidste år var på 48 % 

Evaluering af semestret generelt: 
Hvordan vil du overordnet vurdere:  

- Dit faglige udbytte af semestret? 

 

- Dit overblik over semestret ved dets begyndelse? 

 

 
  - Der var god sammenhæng mellem semestrets forskellige moduler 

 

Evaluering af modulet: Problembaseret læring 
Hvordan vil du overordnet vurdere: 
  - Dit faglige udbytte af modulet 

 



- Stoffets sværhedsgrad var passende 

 

- Min egen arbejdsindsats var passende 

 

- Samarbejdet med min gruppe forløb godt (hvis du arbejdede alene angiv ”ved 
ikke”) 

 

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

 

- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt 

 

- Eksamensformen var hensigtsmæssig 

 



Evaluering af modulet: Organisation og samfund 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af modulet 

 

Evaluering af modulet: Organisation og samfund 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: - Stoffets sværhedsgrad var passende 

 

- Min egen arbejdsindsats var passende 

 

- Samarbejdet med min gruppe forløb godt (hvis du arbejdede alene angiv ”ved 
ikke”) 

 

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

 



- Samarbejdet med min vejleder fungerede godt 

 

- Eksamensformen var hensigtsmæssig 
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