
SurveyXact Semesterevalueringsrapport  
Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester – efteråret 2022 
 
Om evalueringsundersøgelsen 

• Evalueringsskemaet er udsendt til 49 studerende den 23. januar 2023 
• Der er blevet rykket to gange 
• Målingen blev lukket for besvarelser d. 23. februar 
• I alt har 42 valgt at deltage i undersøgelsen, 1 har besvaret delvist og 6 studerende har ikke 

besvaret undersøgelsen 
• De 42 fulde besvarelser giver en svarprocent på 84 %.  
• Sidste års svarprocent på samme semester var på 36 % 

 
 
 

Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund 
• Sociologi bachelor 
• BA International virksomhedskommunikation, AAU 
• HF 

Læreruddannelsen 
• Bachelor  i idræt 
• Filosofi med HA som sidefag 
• bachelor, spansk og international virksomhedskommunikation 
• Jeg har en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed - fødevare og ledelse 
• Pædagog, proceskonsulent, diplommodul i faglig ledelse af kvalitet i værdig ældrepleje 
• Bachelor i Sociologi, og en Akademisk Overbygningsuddannelse i Klimatilpasning 
• Jeg har en bachelor i organisatorisk læring 
• Bachelor i organisatorisk læring 
• Socialpædagog 

2 semestre på psykologi AAU 
• Jeg er uddannet sygeplejerske 
• Professionsbachelor 
• Bachelor i Politik og administration v. aau 
• BA Uddannelsesvidenskab 
• Professionsbachelor lærer 
• pædagog , ergoterapeut, klinisk underviser 
• BA organisatorisk Læring 
• Jeg er uddannet pædagog med en masterclass i musikteoretisk pædagogik og udviklingsarbejde. 
• Sygeplejerske  

Klinisk vejleder 
• Idræt Bachelor 
• Professionsbachelor - pædagog 
• Lærer 
• Sygeplejerske 
• Bachelor i Organisatorisk Læring 
• Professionsbachelor i social- og specialpædagogik 
• professionsbachelor 
• Professionsbachelor i pædagogik. 
• pædagog 
• Pædagog 
• Pædagog 
• Professionsbachelor, pædagog 
• Politik og administration 
• Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 
• Sygeplejerske med Master i Læreprocesser 
• Pædagog 
• Organisatorisk Læring 
• Sundhedsfaglig professionsbachelor 
• Sygeplejerske 
• Prof.ba. folkeskolelærer 
• jeg er uddannet ergoterapeut 
• Bacheloruddannelse i sociologi fra AAU 



Evaluering af semestret generelt: 
Hvordan vil du overordnet vurdere:  

- Dit faglige udbytte af semestret? 

 

- Dit overblik over semestret ved dets begyndelse? 

 

 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn: 
  - Der var god sammenhæng mellem semestrets to moduler 

 

 
Evaluering af modulet: Viden om Læring og Forandringsprocesser 
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”) 

 

Evaluering af modulet: Viden om Læring og Forandringsprocesser 
Angiv din grad af enighed i følgende udsagn:  

- 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: Viden om Læring og Forandringsprocesser 
Hvordan vil du overordnet vurdere:  

- Dit faglige udbytte af Læringsteori & Didaktik 

 



 

 
 
Hvordan vil du overordnet vurdere: - Dit faglige udbytte af Organisationsteori & 
Forandringsprocesser 

 

- Dit faglige udbytte af Metodologi & Processer 

 

Evaluering af Faglig udviklingssamtale 
Hvordan vil du overordnet vurdere:  

- Dit faglige udbytte af din FUS-samtale 

 

- Dit faglige udbytte af det refleksive arbejde 
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