
Evaluering af 1. semester, ITL, Efterår 2018 
Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse 
De studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse efter hvert modul, ligesom de 
har udfyldt en kombineret projekt- og semesterevaluering. Resultaterne heraf fremgår i det følgende.  

M1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer 
 
 

Samlet status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 13%, da blot 7 ud af 54 mulige studerende har gennemført hele 
evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse  

 

Kommentarer: 
• Jeg finder mig rustet, men dette bygger på min forudgående viden fra et tidligere advanceret 

kursus i objectorientere programmering iforbindelse med min bachelor. 
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Interesse for fagområdet 

 

Kommentarer: 
• Mest fordi at dem fra BaIT-uddannelsen har haft det meste i dette fag før. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
• Underviser er meget kompetent, men er desværre meget utrænet i sine didaktiske evner og det 

mærkes og undervisningen lider på baggrund af det. 

 

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

 

Kommentarer: 
• Som nævnt tidligere så har jeg med min baggrund haft en mere advanceret undervisning og brug af 

objectorienteret programmering end dette kursus tilbyder, af den grund var der intet nyt for mig. 



 

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

 

Kommentarer: 
• Jeg føler ikke altid at den bedste måde at forberede sig på har været ved at læse. Pensum kunne 

evt være youtube videoer, da de er bedre til at forklare end det pensum vi har haft. Jeg synes ikke 
altid der er taget højde for at vi starte på et niveau hvor vi aldrig har programmeret før eller haft 
indsigt i software. 

• Litteraturen var go, også selvom man har læst og brugt C# meget. 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• * Jeg synes det har været svært at kurset har foregået på engelsk.  

* Vores lærer har haft kæmpe stor viden inden for faget og jeg er slet ikke i tvivl om hans 
kompetencer. Jeg har dog oplevet at han har svært ved at formidle det på et niveau hvor vi 
studerende har kunne følge med. 

• For dem der ikke har erfaring med programmering, manglede der en helt overordnet introduktion til 
hvad det er og hvad de enkelte termer indenfor programmering betyder.  
Derudover manglede der en bedre gennemgang er øvelserne. 

• start kurset med en begrebsafklaring ift. kodningen - vi er mange der aldrig har set det før 
• Det pædagogiske og didaktiske bør være bedre, underviser er tydeligvis kompetent i hans felt men 

desværre lykkedes det ikke at formidle det ordenligt videre. 
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M2: Informationssystemers rolle i organisationer 
 

Samlet status 
 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 94%, da 51 ud af 54 mulige studerende har gennemført hele evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
• Yderst effektivt indledning og afvikling af kursus. 
• Der er kort tid til de indlagte øvelser. Der bliver præsenteret mange teorier og modeller på et 

overfladisk niveau, og der mangler relation til nutidige og relevante praktiske eksempler. Det bliver 
for teoretisk og akademisk til at have den store relevans for erhvervsmæssig anvendelse. 

• Undervisning forholder sig rigtig godt til begreber/teorier som vi skal have kendskab til til eksamen. 
Oplæg med feedback er derudover også rigtig godt. 

• Rigtig fedt løbende at inddrage eksamensspørgsmål! 
• Nogle af forelæsningerne gik lidt hurtigt 
• Jeg savner grundigere indføring i teorier. Tit opleves en teori at fylde 1 slide, som gennemgås på 5 

minutter. Uden den nødvendige introduktion til teoretikerne for teorien. 
• Føler egentligt jeg er i nogen grad, men pga at vi kun har været undervist 40% af den tilregnede 

tid, sætter jeg den i ringe grad, da jeg formoder jeg har misset en masse vigtig info 
• Super god idé med at udlevere eksamensspørgsmål løebende, så jeg fik en forståelse af hvad der 

forventes til eksamen. Også fint med forventninger til at skulle producere noget fra gang til gang. 



Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Når man kommer fra BAIT uddannelsen, så har man haft en del af det vi lærte i starten, før. Så 

interessen kom først senere i modulet 
• Selve feltet finder jeg yderst relevant, især med tanke på efterfølgende arbejde efter end 

uddannelse. Derfor også så meget mere ærgerligt at undervisningen ikke er langt mere praksis-
orienteret. 

• Jeg synes faget giver en god introduktion til nogle af IT områderne. 
• Det er mit interessefelt fortsat 
• Faget er spændende og har relevans ift. semesterprojektet. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
• Øvelserne gør meget 
• Alt for kort tid sættes af til øvelser. Tit kan man kun lige nå ned i grupperummet og få startet inden 

man skal være tilbage til opsamling. 
• Jeg synes, vi har for kort tid til at lave de øvelser, der bliver opgivet. 
• Specielt øvelser som lægger op til præsentation har været positive, da det har været med til at 

forstå begreberne/teorierne yderligere. 
• Øvelserne var super gode, men der var ikke altid nok tid. Nogen gange når man nærmest ikke ud til 

grupperummene får man netop skal tilbage igen. Besvarelserne på spørgsmålene bliver ikke lige så 
grundige, som man egentlig havde intentioner om pga. for lidt tid. 

• Rigtig gode forlæsninger med Sabine, gode slides og mange pointer. Meget pædagogisk. 
• Nogle øvelser for nogle gange for lidt tid. 
• Øvelser - vi kunne godt bruge lidt mere tid/mere variation i formen for øvelserne.  

 
Litteratur - jeg savner en mere teoretisk funderet grundbog. Den valgte behandler emnerne meget 
overfladisk. Dejligt det bliver suppleret med akademiske artikler, men det kunne være endnu bedre 
med en federe grundbog.  
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Pædagogisk - det er demotiverende, at Sabine i så høj grad fokuserer på at møde sent og afslutte 
hurtigt. Det har flere gange gjort, at jeg i stedet blev hjemme fra undervisning. 

• Jeg synes generelt at litteraturen har været interessant, men selvfølgelig er der altid nogle tunge 
eller kedelige tekster som man skal i genenm, det er bestemt også ok :) 

• Synes til tider der har været lidt for mange øvelser. Eksamensopgaveøvelserne og 
refleksionsøvelser synes jeg fungerer rigtig godt. 

• Generelt var underviser god til at åbne op for dialog og var meget engageret i de studerendes input. 
Dog gik forelæsningerne meget hurtigt, særligt ved gennemgang af modeller, hvor der ikke blev 
forklaret noget omkring. Det virkede også ofte som om, at underviser havde meget travlt, nærmest 
med et ben ude af døren fra forelæsningernes start. Ellers utroligt kompetente forelæsere med 
kanon indhold og gode artikler, dog pånær forelæsning om AI 

• Godt med gæsteforelæsninger. 
Underviser står med foden ude af døren, hvorfor undervisningen ofte virker som om det foregår på 
dobbelt hastighed. 

• Godt med hands-on arbejde 
Rigtig godt med gæsteforelæsere, der giver et andet perspektiv og pust til forelæsningen. 
 
 

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

 

Kommentarer: 
• Havde der skulle være presset mere ind, havde det været for meget til at kunne fatte noget som 

helst... 

 

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

 

 

Kommentarer: 
• Generelt læst det hele også anbefalet ekstra litteratur. Men da der er sammenfald med tidligere 

kurser og projektarbejde f.eks. "Porters five forces" er disse ting kun skimtet for ny viden. 
• Har læst 90-95% af pensum 
• Skyldes primært en grundig gennemgang  af emnet i forbindelse med undervisningen. 
• Nogle gange var der utroligt meget litteratur, som man desværre ikke altid nåede at læse inden 

forelæsningen. 
• Der har været enkelte undervisninger hvor jeg ikke har nået at danne mig overblik i litteraturen. 

Nogle har jeg læst alt og andre har jeg dannet mig et overblik på et par timer 



• Der har været meget læsning til alle moduler og der har man ofte været nød til at prioritere - der 
har simpelthen ikke været nok tid i døgnet (for mig) for at få læst til alle moduler. 

• Jeg lærer bedst ved at få det gennemgået i plenum og gennem øvelser. 

 

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

 

Kommentarer: 
• Oftest 6-8 timer, men også tilfælde hvor det er mere. Det er jo spændende :) 
• Er typen der læser efter forelæsningen 
• antal timer brugt på forberedelse kom an på hvor meget og hvor svært læsestof det var. 
• Svingede mellem 1 og 3 timer 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Det er super godt modul, og Sabine er virkelig god til at opsummere vigtigt indhold i de forskellige 

kursusgange. Ligeledes hjælper Sabine os med at være kritiske overfor litterature og stille 
spørgsmål. Der udover er det meget interessant med gæsteforlæsninger fra erhvervslivet. 

• Fokus på færre områder og så gå mere i dybden. 
• Give mere tid til øvelserne. 
• Forelæser er slet ikke god nok til at disponere over tid. Forelæsninger til 16.00 slutter ofte mellem 

14.00 og 15.00. Dette kan i sjældne tilfælde skyldes tid til forberedelse af eksamensspørgsmål, 
men det er ikke altid årsagen.  
At blive trukket til at skulle præsentere et eksamensoplæg kan medvirke til, at studerende der 
allerede har præsenteret ikke fordyber sig i de efterfølgende eksamensspørgsmål. Så måske mere 
lav eksamensoplæggene som diskussioner under forelæsningen, end direkte oplæg. 

• I starten havde jeg indtrykket af, at modulet var lidt kedeligt... Men Sabine gjorde det rigtig 
spændende! Rigtig god underviser, som til hver tid vil anbefale spændende litteratur, erfaringer og 
viden.  
 
Eventuelle forbedringer:  
- Nogle gange kan et spørgsmål til diskussion stilles på en sådan måde, at man ikke ønsker at svare 
på det. Det virker som om du "bare gerne vil videre", også selvom jeg er sikker på, at det ikke er 
tilfældet.  
 
Fortsæt det gode arbejde! 

• Længere tid til opgaver i de forskellige kursusgange, vil give et mere nuanceret billede af, hvad 
andre studerendes idé er om de forskellige fagområder og derfor skabe en dybere forståelse for 
stoffet. 

• Dette er ikke en ændring, men jeg vil bare sige, at det har været rigtig godt at få 
eksamensspørgsmål løbende. Det har givet en god sammenhængende forståelse af faget. 

• Vi har arbejdet meget med eksamensforberedelse og oplæg, som egentlig har været godt nok. Men 
synes måske vi har brugt lidt for meget tid på det, og at man istedet skulle have flere øvelser til de 
enkelte kursusgange. I M3 har det fungeret godt at der har været godt med øvelser, da man lære 
pensum  og stoffet bedre. Så ikke fordi eksamensforberedelsen skal fjernes, måske bare at der kun 
er oplæg til de første to lektioner eller sådan. 

• Der har været enkelte tilfælde hvor vi har gennemgået et emne uden at vide hvilken kontekst vi 
skulle sætte det i (Lektion 11 - Nielsen, J., Mathiassen, L., & Newell, S. (2014). Theorization and 
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translation in information technology institutionalization: Evidence from Danish home care. Mis 
Quarterly, 38(1), 165-186. (AUB).) - ingen ide hvad vi skulle bruge dette til - ualmindeligt teoretisk 
og blev ikke forklaret det praktiske brug af det. 

• Sabine er generelt bare super dygtig til at undervise. 
• Jeg ville gerne, at når vi har 4 timer på skemaet, også får ~4 timers undervisning. Vi fik en af de 

helt tidlige forelæsninger på 4 timer aflyst, som skulle slås sammen med en anden 4 timers 
kursusgang.. dvs vi skulle have 2x4 timers undervisning på 4 timer. Vi sluttede efter 2.5 timer, og 
det synes jeg virker utroligt.  
Derudover har vi også misset meget undervisning fordi at underviseren ikke ville møde før 09.30, 
selvom det var skemalagt til kl. 08.15. Ikke en eneste forelæsning holdte tiden, og det er jeg super 
ked af, da jeg virkelig har interesseret mig for emnerne 

• Det er ligefør at litteraturen gennemgåes for grundigt i lektionen. Jeg oplevede i hvert fald selv et 
par gange, at det bare var repetition af det jeg havde læst derhjemme. 

• Bedre udnyttelse af den tid, der er til rådighed i forelæsningerne 
• Det har været godt med meget struktureret gennemgang af de ting vi har skulle lære, hvilket også 

har gjort det nemt at skrive noter til de modeller og teorier vi er blevet præsenteret for.  
Det er nogle gange gået lidt hurtigt, men det er som om det blev bedre igennem forløbet 

• Indholdet af undervisningen kunne blive mere præciseret, og der kunne arbejdes mere i dybden 
med nogle af tingene. Det virker til tider meget overfladisk og gengivelse af lærebøgerne. 

• Har som sådan ingen kommentarer til ændringer mv. Vil dog påpege, at dette fag har været det 
fag, hvor jeg selv synes jeg har fået mest ud af det. Personligt synes jeg, at det skyldes 
forelæseren, der har været vildt dygtig. 

• Supplere med videoklip. Billede og lyd kan gøre meget for indlæringen. Det samme gælder for de 
lidt monotome PowerPoints. Indholdet er tungt, men kan med fordel gøres endnu mere præsentabel 
og lettere at fordøje. 

• Lidt længere tid til øvelserne. 
 

M3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance 
 
 

Samlet status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 87%, da 47 ud af 54 antal studerende har gennemført hele evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 
 



 

Kommentarer: 
• der er rigtig mange teorier og metoder - specielt når vi kommer med meget forskellige baggrunde, 

idet mange af begreberne og teorierne hænger uløseligt sammen, kan det godt være lidt komplekst 
af føre det direkte over på projektarbejde - dog ikke graverende problem, bare en udfordring 

 

Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
• Der er nogle emner der har stor interesse og andre der har nogen interesse 
• det har været lidt presset i forhold til de andre kurser og al litteraturen som skulle læses, derved er 

interessen/motivationen også dalet lidt i takt med at presset er steget 
• Synes modulets pensum har udviklet min interesse 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
• Det pædagogiske indhold har varieret fra underviser til underviser. Særligt Ulrik og Rune har været 

gode til at inddrage studerende på en konstruktiv måde og skabe diskussioner til forelæsningen. 
Olivia har haft den svaghed, at stå bag skrivebordet og udpege studerende til spørgsmål, ikke 
særligt animeret/interagerende. 
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• Jeg synes der var mange gode intentioner for undervisere, men af en eller anden grund, er det 
svært rigtigt at komme ud over stepperne på klassen. Måske kommer det på de kommende 
semestre. 

• Manglende øvelser i undervisningen 
• Det pædagogiske indhold har varieret meget i forbindelse med de mange forskellige undervisere. 

Det har især været tydeligt ved de helt nye undervisere vi har haft 
• Matrix-øvelser fungerer ikke, når nogle er fraværende. 
• Har svært ved at angive så meget andet end tilfredsstillende. Jeg synes det varierede meget, hvad 

graden af det pædagogiske indhold var alt efter, hvem der forelæste. Dog bør det siges, at jeg ikke 
synes det har været utilfredsstillende, bare nogen i mere grad tilfredsstillende end andre. 

• Ulrik skal have en ekstra stor hånd for at være en skide god formidler 
• Synes matrix fungerede godt 

 

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

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
• Er typen som læser efter 
• 80-90% ville jeg mene 

 

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

 



Kommentarer: 
• Forskelligt alt efter emnet: Kurser der er relevante til projektarbejdet har jeg brugt mere tid på. 
• ved ikke 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Jeg synes det blev lidt for ukonkret til Runes forelæsninger i starten, hvor jeg efterfølgende havde 

svært ved hvordan det lige var man skulle bruge tingene i praksis. 
• Man kunne godt have nogle tidligere eksamens spørgsmål, som man forbereder og præsenterer 

som i M2. Det ville give os et indblik i hvad der bliver forventet. Det forventes selvfølgelig også at vi 
perspektivere i M2, men det er ikke et krav at vi går i dybden med specifikke tekster og elementer. 
Så det ville have været en god øvelse for os og have prøvet det. 

• Tak for denne gang :) 
• Det er altid rart med en struktureret præsentation ligesom Olivia har gjort, hvor hun præsenterer 

ligesom i skal gøre til eksamen med præsentation af tekster og perspektivering til andet teori - 
dette er særligt et råd Rune, hvor jeg ikke føler jeg har forstået emnet ligeså godt som andre emner 

• Godt brug af gæsteforelæsere: Specielt Ulrik Røhl og Lars Kristian Hansen. De var knivskarpe og 
havde nogle super gode forelæsninger. 

• Mulighed for perspektivering af de forskellige emner i de enkelte kursusgange til hinanden 
undervejs. Det vil give en tværgående forståelse for kursusets elementer undervejs i semesteret. 

• Det har været det mest interessante af de forskellige moduler 
• Olivia må gerne øve sig i at stille færre retoriske spørgsmål, hvor hun kommer til at fiske efter, at vi 

gætter, hvad hun tænker.  
Ellers er hun grundig og dygtig. 

• måske lidt færre øvelser (ud i grupper, matrix)- synes de har givet meget men synes også det tager 
lang tid og kan være lidt besværligt at komme i gang, der er meget snik snak og omrokering, uro, 
bruges lang tid på gennemgang osv, hvor jeg egentlig synes udbyttet fra undervisningen med den 
der - tal 2 minutter med sidemanden nogle gange for mig har været større. 

• Til nogle af øvelserne var vi inddelt i matrixgrupper - det fungerede ikke så godt, da mange af de 
studerende ikke var tilstede, og så var man kun 2-3 i en gruppe. 

 

Modul 4: Projektarbejde - Ledelse af informationssystemer & 
semesterevaluering 

 
Status 
 

 
 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 4%, da blot to studerende ud af 54 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 
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Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

Kommentarer: 
 

Fagligt indhold, interaktion og samarbejde 
 

 

Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
• Det tværfaglige i grupperne har vist sig at være en stor hindring, så meget at jeg personligt ikke 

føler at jeg har haft muligheden for at lave det bedste projekt jeg kan. Syntes slet ikke projektet 
eller rapporten er af samme standard som f.eks. vores bachelor. 

• Kristian er utrolig rar og meget nem tilgængelig, man får følelses af, at han altid har tid til at 
hjælpe. Men det faglige niveau for vejledningen har ikke været særlig højt. Kristian har været 



utrolig positiv, og alt vi har sendt til vejledning har været godt. Det er selvfølgelig dejligt at få ros, 
men det betyder også, at vi i min gruppe ikke har vidst, hvordan vi har kunnet arbejde videre med 
det, vi har lavet, fordi vi ikke har fået noget reel vejledning og kritik. 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
• Det er tydeligt at mærke at der er kæmpe niveau forskel på os studerende afhængigt af vores 

baggrund. Det har betydet, at projektet har været et meget lavt fagligt niveau i forhold til, hvad jeg 
har været vant til fra min bachelor. Så personligt har jeg stort set ikke fået noget fagligt udbytte ud 
af projektet.  
Det er især de studerende med en baggrund inden humaniora, UCN eller IT, der groft sagt ikke har 
nogle kompetencer at byde ind med i forhold til projektet. Jeg synes det er ærgerligt, at nogle skal 
trække det faglige niveau så meget ned, når er andre fra samfundsvidenskabelige baggrunde, der 
har noget at byde ind med og som kan løfte hinanden gennnem vores forskellige baggrunde, men vi 
bliver nødt til at sænke niveauet og dermed ikke få et fagligt udbytte, fordi der er nogle, der 
kommer med et betydeligt lavere niveau, når det gælder at skrive et samfundsvidenskabeligt 
projekt. 

 

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

 

Kommentarer: 
• Over 25 timer, især efter kurserne er overstået, før det 20-25. 
• De to første måneder, har jeg kun brugt tid på forelæsninger, og de to sidste måneder har jeg brugt 

omkring 20-25 timer om ugen 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Jeg forstår at det faktum at vi studerende kommer fra forskellige baggrund er grundlag for 

administrative grupper. Men for første gang har jeg følt at jeg ikke har kunne præstere i projektet 
som jeg er vandt til, f.eks med de kollegaer jeg har erfaring med. Jeg er dybt overbevist om at de 
administrative grupper hindrer kvaliteten af projektet. Selvom jeg somsagt godt forstår 
argumentet. 

• Virksomheden nok haft lidt høje forventninger til, hvad vi har kunnet lave for dem. Jeg foreslår 
derfor, at der fra uddannelsens side fremadrettet fokuseres mere på at afklare, hvad vi studerende 
kan inden samarbejdet indgås 
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Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i 
dette semester? 

 

Kommentarer: 
 

Semesterevaluering 
 

Studiets indhold og faglige/sociale miljø 
 

 



De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, 
var følgende: 

• Den tværfaglige udfordring i grupperne har givet træning i udfordrende projektarbejde. Hvilket også 
har nogle positive sider. F.eks. så bliver man nød til at reflektere over ens egen viden om 
metodikker og didaktik. Der ud over er der selvfølgelig det teoretiske, Jeg er med min baggrund 
været yderst tilfreds med arbejdet med gevinstrealisering, BRM, IT-Governance osv. Det er lige mit 
interesseområde. Godt indhold. 

• Jeg synes generelt det faglige niveau har været betydelig lavere end jeg har været vant til. Der har 
været omfangsmæssigt meget (meget læsning og mange forelæsninger), men niveauet har til 
gengæld været meget lavt. Men jeg har opnået en generel viden indenfor IT-ledelse i organisationer 
gennem forelæsningerne, og projektet har givet mig en idé om, hvad man kan lave i praksis. 

 

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

 
 
 
 

Kommentarer fra semesterkoordinator 
Svarprocenterne varierer utrolig meget fra 4 pct (M4) og 13 pct. (M1) til 87 pct. (M3) og 94 pct. (M2). 
Evalueringen skal derfor på to af modulerne (M1, M4) tolkes med stor varsomhed. De elektroniske 
evalueringer suppleres af møder i forretningsudvalget (FU) på semestret, hvor de studerende generelt 
udtrykker tilfredshed med semesteret, men anfører nogle udfordringer i ift. M1. Der er nogle 
anbefalinger, som koordinator opfordrer tages til efterretning, og de er beskrevet i det følgende.  
 

M1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer 
Modul 1: Modulet vurderes - i sammenligning med tidligere år - ganske kritisk, om end kun relativt få har 
besvaret den elektroniske evaluering (13 pct.). På FU møderne blev der bl.a. påpeget at, undervisningen 
opleves som ”forvirrende” at der savnes ”mere pædagogisk fremlæggelse af de centrale emner”. Der blev 
til gengæld ikke stillet spørgsmålstegn ved underviserens faglige kunnen. Evalueringen giver således 
anledning til at overveje om der skal foretages ændringer i indhold, svarhedsgrad samt fokus på 
pædagogisk fremstilling af stoffet.    
 

M2: Informationssystemers rolle i organisationer 
Tilbagemelding fra underviser: 
Målet ift. sidste års evalueringer har været at sikre, at de studerende ikke oplevede, at der var 
indholdsmæssig overlap til M3 kurset og at der var tid til at arbejde med det faglige stof i forbindelse 
med kursusforløbet. Det ser ud til at være lykkes.  
Det er min vurdering - baseret på egen oplevelse af kursusgangene, gæsteforelæsningerne, de 
studerendes præsentationer undervejs i forløbet, deres præstationer til eksamenen samt evalueringerne 
– at kurset kører godt.  
Da de studerende kommer fra mange forskellige bacheloruddannelser, er der forskel på, hvor hhv. let 
eller svært pensum, gennemgangen af stoffet osv. bliver oplevet. Det tror jeg ikke rigtig der er noget at 
gøre ved. Kurset har netop til formål at fungere som introduktionskursus, der giver de studerende en 
række fælles forståelser og begreber, fordi de kommer fra forskellige bacheloruddannelser. Derfor vil 
niveau nok nødvendigvis blive oplevet meget forskelligt. Det vigtigste er efter min mening, at dem der 
ikke har hørt (så meget) om forretningsforståelse og IS/IT emner før, kommer så godt med som muligt.  
Det fremgår af evalueringerne, at enkelte studerende har oplevet det mærkeligt, at øvelsestiden er sat af 
til at arbejde med eksamensspørgsmålene – men det er efter min mening meget vigtigt, at de 
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studerende påbegynder og når så langt som overhovedet muligt med eksamenspræsentationerne ifm. 
kurset, da de ellers får meget travlt i eksamensperioden. Desuden er det vigtigt, at vi bruger tid på at 
træne eksamenspræsentationerne, da det er en mulighed for at tale om normer og forventninger ifm. M2 
eksamenen og eksamener på ITL mere generelt. 
Når det så er sagt, tror jeg bestemt, at kurset vil kører endnu bedre, når vi overgår til 10 lektioner per 
kursus, da det passer fint med 1 lektion til opstart og introduktionslektion, 1 lektion til afslutning og 
repetition, samt én lektion for hver af de 8 eksamensspørgsmål.  
 
Tilbagemelding fra semesterkoordinator: 
Modul 2: Modulet evalueres positivt og sammenholdt med kommentarer fra FU-møderne, giver det ikke 
anledning til at iværksætte ændringer.  
 

M3: Ledelse af informationssystemer: Alignment, Strategi og Governance 
Modul 3: Modulet evalueres positivt. På FU møderne blev det dog anført, at brug af flere forskellige 
undervisere gør det svært ”at bibeholde den pædagogiske røde tråd”. Andre pegede til gengæld på, at 
”det fungerer godt med flere forskellige forelæsere og de ekspert-inputs fra eksterne undervisere”.  
Samlet set giver evalueringen ikke anledning til at iværksætte ændringer, men underviserne på modulet 
opfordres til fremadrettet at koordinere endnu mere ift at sikre sammenhæng mellem 
forelæsningsgangene.   
 

M4: Projekt- og semesterevaluering: Ledelse af informationssystemer 
Modul 4: Projekt- og semesterevaluering. Kun 4 pct. har svaret på evalueringen, hvorfor svarerene ikke 
kan tillægges den store betydning. Fra FU møderne udtrykkes der generel tilfredshed med semesteret, 
projektarbejdet og vejledning. En enkelt gruppe nævner at der var et mismatch i 
forventningsafstemningen mellem projektvirksomhederne og hvad de studerende kunne tilbyde dem. Vi 
må også fremadrettet bestræbe os på, at de virksomheder vi samarbejder er egnede til formålet.    

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager koordinators anbefalinger til efterretning og har således ikke yderligere 
bemærkninger. 
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