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Referat af semesterevalueringsmøde  
- for uddannelser under studienævn for HLIO 
 
Evaluering af Læring og Forandringsprocesser, 10. semester, Forår 2020 
 
Dato:    5. november 2020 
 
Til stede:  Semesterkoordinator Annette Rasmussen 

Studienævnsrepræsentant Iben Jensen 
  Studiesekretær Karina Nørnberg Bærskog 
 
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 
 
 

 
Fastlægges senere. 
  

 

2 Der er 20 studerende, der har valgt at deltage i undersøgelsen, 43 
studerende har ikke besvaret den. Det giver en svarprocent på 32 %, hvilket 
er en lille fremgang i forhold til sidste års på 24 %.  
Der er 18 studerende, som vurderer deres udbytte af semestret som middel 
eller over middel, og 2 vurderer det som lille.  
Der er 11, som er enige i, at semestrets aktiviteter støttede deres arbejde 
med specialet, 7 som er uenige i dette, og 2 ved ikke. 
Der er 19, som vurderer sig som gode til at strukturere deres egen 
arbejdsindsats og en god vejledning, mens en enkelt er uenig her. Der er 
hertil mange og meget divergerende kommentarer; fra at der er alt for lidt 
undervisning (kun vejledning) til, at de få seminarer understøtter 
specialearbejdet godt. En enkelt nævner at specialeseminarerne ligger for 
sent. En del af kommentarerne går på Corona-situationen, universitetets 
nedlukning, og de dermed forbundne ændringer af undervisningen til online 
og skriftliggørelse.  
Uddannelsen vurderes som helhed at leve op til de studerendes 
forventninger (19 er enige); kun en enkelt er uenig i dette. Men der er også 
hertil mange forskelligartede og -divergerende kommentarer; bl.a. 

- At de studerende i praksisforløbet og specialeseminaret er meget 
overladt til sig selv 

- At uddannelsen er meget praksisrettet, hvilket ses som positivt 

Må tages med 
forbehold grundet 
lav deltagelse 
SurveyXact-
undersøgelsen og et 
usædvanligt 
semester med 
Corona-nedlukning  

                                                 
1 I foråret skal møderne være afholdt mellem 7. marts og 30. april – i efteråret skal møderne være afholdt mellem 7. oktober 
og 31. oktober 
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- At der kunne være mere inddragelse af de studerende i 
undervisningen 

- At der gerne må stilles højere krav til deltagelse i undervisningen,  
- gruppearbejde osv. fx også gruppearbejde i opgaveskrivning, hvor 

mange (for mange) får lov til at skrive alene 
 

Der er overvejende enighed i, at de fysiske faciliteter er i orden/velegnede til 
den undervisning, der foregår, og der er udbredt enighed i spørgsmålet om 
psykisk trivsel. Men der er 50 procent, som ikke oplever et godt socialt 
fællesskab på studiet. Der er ingen, som giver udtryk for at have oplevet 
krænkelser. Corona-situationen giver flere anledning til at beklage sig over 
aflyste aktiviteter – de blev dog ikke aflyst men omlagt til enten online eller 
skriftlig form. 
 

3 Opfølgning fra sidst: ligesom året før var der lagt op til tre specialeseminarer 
samt et opponentseminar. Pga. Coronanedlukningen blev kun de to 
seminarer i februar afviklet med fysisk fremmøde. Det tredje blev 
gennemført online og med tilmelding. Opponentseminaret blev gennemført 
som rent skriftlig aktivitet, men mange valgte at melde fra. 
 

Studienævn/ 
semesterkoordinator 
 
 
 
 
 

4 Fremtidige udviklingsmuligheder: Der er fortsat behov for specialeseminarer 
– antallet på 3-4 fastholdes og de lægges så tidligt som muligt, dvs. frem til 
starten af marts. I slutningen af marts holdes der opponentseminar.  Der vil 
fortsat blive opfordret til, at de studerende skriver sammen i grupper eller i 
hvert fald sparrer med hinanden i grupper. Opstart på gruppedannelse i start 
af december ved de specialeforberedende aktiviteter her. Her vil der i år 
blive dannet særlige Corona-grupper med henblik på at facilitere større 
interaktivitet mellem de studerende på semestret. 
 

Studienævn/ 
semesterkoordinator 
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Mødereferat udarbejdet af Annette Rasmussen, den 5. november 2020 
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