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Evaluering, It-ledelse, 2. semester, forår 2019 
 

Kvalitativ og kvantitativ evaluering 
De studerende har evalueret semestret både kvalitativt gennem forretningsudvalgsmøder (FU-møder) og 
kvantitativt via elektroniske spørgeskemaer. De studerende har således modtaget et elektronisk 

evalueringsskema til udfyldelse efter hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 
semesterevaluering ved semestrets afslutning. Der er henover semestret holdt min. to FU-møder med 
deltagelse af studenterrepræsentanter og semesterkoordinator. Resultatet af de kvantitative evalueringer 
fremgår i det følgende. 

 

Kvantitativ evaluering 

M5: It-baseret forbedring af organisatoriske processer 
 

Status 
 

 
 
 
Evalueringen er gennemført af blot én studerende ud af 51 mulige, hvilket svarer til blot 2%. 

 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Interesse for fagområde 
 



 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion, læring og samarbejde  

 

 
 
 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 
 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 
 

M6: Design af it-baserede systemer 
 

Status 
 

 
 
 
Evalueringen er gennemført af 28 studerende ud af 51 mulige, hvilket giver en svarprocent på 55%. 
 



Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Størstedelen af de metoder, teorier og mere var alle nogle, som der kunne anvendes direkte i 

projektarbejdet. Der var stor fokus på praktisk anvendelse, hvilket var super. 

 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion, læring og samarbejde  

 

 

 

Kommentarer: 
 Det virker til at litteraturen bevist forsøges gjort så teoretisk som muligt, hvor der sker en afkobling 

fra den virkelige verden. Det kunne være rart at få det bundet sammen med den virkelige verden, 
fx ved andre tekster, virkelige cases, eller undervisere med mere erfaring fra det private 
arbejdsmarked. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 
 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 

Kommentarer: 
 Læst det der var relevant for vores projekt, men ellers ikke. Har gjort mere ud af at deltage i 

forelæsningerne. 
 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Skide godt med workshop og afveksling mellem præsentation af teori og brug i praksis. 
 Igen, syntes det er et super godt modul og underviser er engageret og gør faget spændene. 
 Det er hårdt at starten på hvert modul på det her semester indebærer , at man skal læse mellem 7 

og 13 kapitler på 1 uge for at kunne nå ud og udføre sin dataindsamling 
 Sæt dataindsamling og analyse af Processer og praksisser sammen , da de er uværgeligt kædet 

sammen, og det derfor vil give god mening at opnå indblik i, og forståelse for disse i hinandens 

kontekst, istedet for at undersøge dem isoleret for hinanden. Dette kun også give et bedre 
udgangspunkt for den efterfølgende designfase. 



M7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer 
 

Status 
 

 
 
 
Evalueringen er gennemført af 31 studerende ud af 51 mulige, hvilket giver en svarprocent på 61%. 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 mangler mere praktisk perspektiv på teorierne 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion, læring og samarbejde 

 
 

Kommentarer: 
 Øvelserne har ikke været ligeså relevante for vores læring, som jeg synes, at de var sidste 

semester. Det har meget været på et "fordele/ulemper" niveau - eller i hvert fald på et mindre 
svært niveau, hvor vi ikke behøver at sidde i gruppen i mere en 10 minutter for at løse opgaven. 
Savner mere udfordring. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 
 

Kommentarer: 
 Jeg har fået mere ud af at læse selv, end at blive undervist af NN. 

 

Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 



Kommentarer: 
 Vi har været bagud i tidsplanen ift. projekt. Men har prøvet at skimte de forskellige tekster inden 

forelæsning. 
 

Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 
 

Kommentarer: 
 Enkelte kursusgange har forberedelsestiden været noget længere end 8 timer 
 Nogle forlæsninger +10 andre 4-5 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Jeg har personligt haft oplevelsen af, at dette modul har været præget af, at undervisningen ikke 

har været tilfredsstillende. Ofte har der været afsat 4 timer til undervisning, men efter 2-3 timer 
har der ikke været mere på programmet. Det føler jeg er sløvt og gør mig umotiveret for at deltage 
aktivt i undervisningen og gøre en indsats ved de øvelser som er forberedt til den pågældende 
undervisning. 

 Syntes kurset er godt 

Det eneste er at man måske kunne se mere i dybden hvordan implementeringen kunne bruges i 
vores projekter. Men det er en mindre ting 

 Overvej at lægge modulerne i samme tidsrum - det er svært at nå at læse, hvis forelæsningerne 
ligger eftermiddag den ene dag og formiddag den næste. 

 Det var givende at få en tidligere studerende til at fortølle om sin anvendelse af fagets indhold 
 Gæsterforelæsning som NN giver gode praktiske værktøjer vi kan anvende efter endt uddannelse. 

Flere af disse vil være en fordel. 

 Der har til undervisningen været for mange "summeøvelser" eller refleksioner. 

 NN er skide god og pædagogisk - meeen savner lidt mere praktiske og relevante eksempler når vi 
snakker teorier, end hvorfor hende helt sikkert rigtig søde baby er ked af det, eller om hendes 
mands golf apps. 

 Informer meget gerne hvor længe i forventer en forelæsning er på forhånd. Det er træls at møde op 
for 2 timer når man havde regnet med det dobbelte. Vi planlægger jo vejledermøder, arbejde osv 
ud fra hvornår vi har fri 

 I nogle af lektionerne blev det lidt for meget oplæsning fra slides. 
 Feedback til NN: Dejligt med ny underviser for os, men jeg savner flere it-relevante eksempler i din 

undervisning. Det har været en anelse for blødt.  
 
Dertil savner jeg mere relevante øvelser og mindre oplæsning fra dine slides.  
 

Håber på at se dig igen, da du har en god energi. 
 Bliv ved med at udfører praksis opgaver omkring litteraturen. 

 En del af undervisningen har virket lidt for simpel, især øvelserne, de må også gerne være 
udfordrende, så man rent faktisk lærer noget af dem. I stedet har det ofte været sådan, at vi har 
fået en time til at komme frem til noget, der tager 10 min. at diskutere i gruppen. 

 Færre "summeøvelser" som blot bliver en pause 
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M8: Semesterprojekt: Ledelse af informationssystemer 
 

Status 

 
 

 
 
Evalueringen er gennemført af en studerende ud af 51 mulige, hvilket giver en svarprocent på 2%. 

 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

Fagligt indhold, interaktion, hjælp, samarbejde, gruppedannelse, fagligt og socialt samarbejde 

 



Hvem var din vejleder? 

 

 
 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 
 

Hvad er: - - dit gennemsnitlige tidsforbrug pr. uge under projektarbejdet? 

 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
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Semesterevaluering 
 

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i dette semester? 

 

Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 



 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: 
 Arbejde med en proces 

 

Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 

 

 

Semesterkoordinators kommentarer 

Modul 5 

Evalueringen er gennemført af blot én studerende ud af 51 mulige, hvilket svarer til blot 2%. Det 

betyder, at der ikke kan drages nogle konklusioner på baggrund af evalueringen. Det er naturligvis 

uheldigt. Dog bliver kurset overtaget af en anden underviser i foråret 2020 og forventningen er, at 

kurset bemandes med en underviser, der har afholdt modulet før og med gode evalueringer.  

 

Modul 6 

Evalueringen er gennemført af 28 studerende ud af 51 mulige, hvilket giver en svarprocent på 55%. 

Modulet bliver generelt vurderet godt og med et godt fagligt udbytte. Både som underviser og 

semesterkoordinator vurderer jeg, at evalueringerne ikke giver anledning til at foretage større 

ændringer til faget.  

 

Modul 7 

Evalueringen er gennemført af 31 studerende ud af 51 mulige, hvilket giver en svarprocent på 61%. 

Generelt vurderer de studerende, at de har fået et godt fagligt udbytte af faget og det er småting, der 

bliver kommenteret på, herunder hvor mange og hvor lange øvelser der skal anvendes. De to 

underviseres egen vurdering er, at evalueringerne overordnet ser fine ud og ikke giver anledning til 

større forandringer på faget. Det er jeg som semesterkoordinator enig i.  

 

Modul 8 

Evalueringen er kun blevet gennemført af 2 studerende. Det giver en meget lav svarprocent og er 

virkelig uheldigt. Dog er der en række andre indikatorer på, at projektarbejdet er forløbet godt, 

herunder at de studerende vurderer samarbejdet med projektvirksomhederne som ’meget 

tilfredsstillende og ’tilfredsstillende’ under evalueringerne af både modul 6 og modul 7, at der har 

været god feedback ift. projektarbejdets forløb på de afholdte FU møder (3 kvalitative 

evalueringsmøder afholdt i løbet af semesteret) og at de studerende generelt har skrevet rigtig gode 

projekter og opnået fine karakterer herfor. 

 

Samlet set er det min vurdering at semesteret er forløbet godt. Dog er det også tydeligt, at vi skal 

gøre en større indsats for at få indsamlet evalueringer af både kursusmoduler og projektarbejdet.  
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Studienævnets anbefalinger 
 

Studienævnet drøfter semesterkoordinators kommentarer og giver koordinator ret i sine iagttagelser, og 
studienævnet har ingen yderligere bemærkninger.  
 


