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Princip 4 i rammeaftalen for PSU fastsætter med standard #4.3, at der gennemføres summative 

praktikevalueringer vha. digitale spørgeskemaer blandt elever og studerende ved afslutningen af 

praktikforløb af mere end fire ugers varighed. Kernen i disse evalueringer er nedenstående 12 fælles 

spørgsmål, som anvendes på tværs af alle praktikevalueringerne. 

 

Jf. PSU’s evalueringsdesign kan fællesspørgsmålene suppleres med uddannelsesspecifikke spørgsmål 

(max 10 spørgsmål pr. praktikforløb over 4 ugers varighed). Se rammeaftalen for flere detaljer. 

 

1. Hvad kendetegnede praktikkens opstart? 

 

a) [Jeg drøftede praktikforløbets indhold med en 

vejleder] 

b) [jeg modtog en oversigt over praktikforløbet] 

c) [Jeg modtog informationsmateriale om 

praktikstedet] 

d) [Jeg fik mulighed for at fremføre mine faglige 

interesseområder og ønsker] 

e) [Mine ønsker blev inddraget i planlægningen af mit 

praktikforløb] 

f) [Jeg oplevede at blive taget godt imod] 

g) [Ingen af ovenstående] 

2. I hvilken grad følte du dig godt tilpas blandt 

medarbejderne på praktikstedet? 

 

1. [Slet ikke]  
2. [I mindre grad] 
3. [I nogen grad] 
4. [I høj grad] 
5. [I meget høj grad] 
[Ved ikke] 

3. I hvilken grad havde du mulighed for at indgå i 

faglig dialog med medarbejdere på 

praktikstedet? 

 

1. [Slet ikke]  
2. [I mindre grad] 
3. [I nogen grad] 
4. [I høj grad] 
5. [I meget høj grad] 
[Ved ikke] 



4. Hvem fik du primært vejledning fra? 

 

a) [Din vejleder] 

b) [Andre vejledere] 

c) [Andre studerende/elever i praktik] 

d) [Ledere] 

e) [Medarbejdere i min egen faggruppe] 

f) [Andre faggrupper] 

5. Vil du anbefale andre at komme i praktik på 

praktikstedet? 

[Ja/Nej/Ved ikke] 

6. Har du lyst til at vende tilbage til praktikstedet 

i en fremtidig ansættelse? 

[Ja/Nej/Ved ikke] 

7. I hvilken grad var det under dit praktikforløb 

klart for dig, hvem du kunne gå til med 

spørgsmål og behov for sparring? 

 

1. [Slet ikke]  
2. [I mindre grad] 
3. [I nogen grad] 
4. [I høj grad] 
5. [I meget høj grad] 
[Ved ikke] 

8. Vejledningen hjalp mig til at forstå meningen 

med de forskellige opgaver og aktiviteter 

 

1. [Slet ikke]  
2. [I mindre grad] 
3. [I nogen grad] 
4. [I høj grad] 
5. [I meget høj grad] 
[Ved ikke] 

9. Hvad har kendetegnet dit praktikforløb? 

 

a) [Jeg har observeret andre udføre arbejdsopgaver] 

b) [Jeg har udført hverdagsopgaver] 

c) [Jeg har udført opgaver, hvor jeg blev fagligt 

udfordret] 

d) [Jeg har reflekteret over de opgaver, jeg har haft 

(alene eller sammen med vejledere, kollegaer 

eller andre 

praktikanter)] 

e) [Jeg har primært udført opgaver alene uden 

vejledning] 

f) [Jeg har deltaget i fx simulationstræning, 

færdighedslaboratorium eller lignende] 

g) [Jeg har manglet arbejdsopgaver] 

10. I hvilken grad har dit praktikforløb øget din 

forståelse af dit fag/arbejdsområde? 

 

1. [Slet ikke]  
2. [I mindre grad] 
3. [I nogen grad] 
4. [I høj grad] 
5. [I meget høj grad] 
[Ved ikke] 
 

11. I hvilken grad har undervisningen på 

skolen/uddannelsesinstitutionen forberedt 

dig på praktikken? 

 

1. [Slet ikke]  
2. [I mindre grad] 
3. [I nogen grad] 
4. [I høj grad] 
5. [I meget høj grad] 
[Ved ikke] 

12. Beskriv, hvad der har haft størst betydning 

for kvaliteten af dit praktikforløb 

Åben svarmulighed 


