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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for HLIO 
 
Evaluering af Læring og Forandringsprocesser, 10. semester, Foråret 2022 
 
Dato:    16. november 2022 kl. 11.00 – 12.00 i lokale 2.107 
 
Til stede:  Annette Rasmussen, uddannelses- og semesterkoordinator  
  Birthe Lund 
  Elisabeth Lolle  
  Jin Hui Li, studienævnsrepræsentant 
  Ole Ravn, studienævnsrepræsentant  
  Hanne Vorre, studiesekretær  
    
Dagsorden: 
 
1. Fastsættelse af dato for næste evalueringsmøde1 
2. Resultaterne af de studerendes semesterevaluering (SurveyXact spørgeskemaundersøgelsen) 
3. Opfølgning på eventuelle punkter fra sidste semesterevaluering 
4. Fremtidige udviklingsmuligheder på semestret 
5. Eventuelt 
 
 
 Noter Opfølgningsansvar 
1 
 
 

 
 
  

Hanne Vorre  

2 Evalueringsskemaet har været udsendt til 43 studerende, hvoraf 11 har 
besvaret undersøgelsen (1 dog kun delvist) og 32 ikke har svaret. Det giver 
en samlet svarprocent på 23%, hvilket er mindre end sidste års på 28%.  
Den lave svarprocent skal nok ses i lyset af, at de studerende på tidspunktet 
for evalueringen er færdige med uddannelsen. Kunne udsendelsen rykkes 
frem til før eksamen, evt. ligge samtidig med specialeaflevering, ville det nok 
være hensigtsmæssigt i forhold til at opnå en højere svarprocent. 
Målingen og de ledsagende kommentarer understreger, hvor vigtigt det er 
med et godt samarbejde med vejleder, og at seminarerne kan give grobund 
for supplerende inspiration og refleksion. 
Besvarelsen viser, at de studerende anser sig selv for at leve op til 
uddannelsens forventninger, og at den i høj grad har levet op til deres.  
Fx skriver en studerende, at ”forventningerne til os har været tydelige, og at 
det har været et fuldtidsstudie. Derfor var det svært i gruppearbejde, hvor 
flere havde et arbejde de skulle passe i hverdagene”. Denne pointe er værd 
at tage med til nye studerende. 
 

Annette Rasmussen 

3 Det er ved tidligere evalueringer blevet fremhævet, at opponentseminaret Annette Rasmussen 

 
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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var et positivt bidrag til de studerendes læring på semestret. Derfor er det 
blevet fastholdt som et centralt element i semestrets aktiviteter.  
Som sådan bør det også indgå som en del af evalueringen, så vi kan få 
tilbagemeldinger omkring dets gennemførelse. 

 
 
 
 
 

4 I drøftelsen omkring semestret var der enighed om at fastholde seminarerne 
i nuværende form. Desuden indgik der overvejelser, hvilken litteratur der 
bedst kan hjælpe de studerende i specialearbejdet. Der indgik også en idé 
om at bruge tidligere specialestuderende som oplægsholdere og inspiration 
til at arbejde i grupper. 
 

 
Annette Rasmussen 
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Mødereferat udarbejdet af Annette Rasmussen, den 17. november 2022 
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