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Cand.it. i it-ledelse 
Undervisningsevaluering, 1. semester, efterår 2017 
 

Evaluering 
Der er foretaget både en elektronisk og en mundtlig (FU-møder) evaluering af semestrets moduler og 
projektarbejde, ligesom der er foretaget en elektronisk evaluering af semestret i sin helhed. Data fra den 

elektroniske evaluering fremgår i det følgende. Referater fra FU-møder kan ses på studiets intranet 
moodle. 
 

Elektronisk evaluering 
 

M1: Informationsteknologi, programmering og databasesystemer 
 

Samlet status 
 

Samlet set har 16 studerende ud af ca. 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en 
svarprocent på 32%. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 
 

Interesse for fagområde 

 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Skide gode øvelsesgange 

 

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

 
 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg havde haft en stor del af kurset på første semester. 
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Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 Enkelte gange 4-6 timer. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? 
 Det eneste der "manglede" var, at vi nogen gange blev sat i gang med at programmere noget, vi 

ikke havde fået lært funktionaliteten til. 

 flere medhjælpere til undervisningerne, så flere kan få lært principperne løbende. 
 Bring back NN 

 
 

M2: Informationssystemers rolle i organisationer 
 

Samlet status 
 

Samlet set har 39 studerende ud af 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent 

på 78%. 
 

 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Faget er måske ikke så praksis anvendeligt, men fungerer som super begrebs og forståelses 

fundament. Hvilket er super 



 Det har har været yderst udbytterigt at have kobling mellem teori og praksis gennem hele 
semesteret. Yderligere har det været yderst tilfredsstillende at have gæsteforelæsere som har 
været i stand til at understøtte det førnævnte forhold mellem teori og praksis. Alt i alt har NN 
leveret et konstant, højt niveau, når det kommer til undervisning. 

 Det er en monoton og slavisk gennemgang. Jeg har hørt mange rose undervisningen, men formatet 

fungerer bare ikke godt på mig. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Der er blevet præsenteret mange forskellige nuancer som viser hvor komplekse fagområder kan 

være. 
 Jeg havde stortset ingen kendskab til organisationsteori mht. IT, kun almen organisationsteori, nu 

har jeg både interesse og kendskab til det som moudl 2 har indebåret 

 Qua det forrige spørgsmål har det høje undervisningsniveau skabt grobund for en oprigtig interesse 
for fagets og dets dertilhørende områder. Yderligere har underviser formået at skabe en god 
balancegang mellem den akademiske verden og den 'praktiske' verden. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Det øvelsesarbejde der har været har været tilfredsstillende, men det har været meget kortfattet og 

specielt efter gæsteforelæser har jeg savnet en opsamling på klassen. 

 Til tider en udfordring at nå igennem alt læsestoffet forinden lektionerne, men lektionerne har 
fungeret, så man som regel kunne følge med alligevel og læse op efterfølgende, hvormed det derfor 
stadig har været relevant at komme til lektionerne. 

 Det pædagogiske indhold har været godt, da fokusset herpå ikke har været for stort. 

 God måde at tage afsæt i nogle af eksamensspørgsmålene og god idé at fremlægge dem så der er 
mulighed for feedback på forskellige oplæg. 

 Jeg lærer ikke gennem aktiv deltagelse, men mere gennem at reflektere, dog har jeg budt ind når 

muligheden har budt sig. 
 Jeg savnede nogen gange lidt flere øvelser 
 Slavisk gennemgang fungerer for nogen - ikke mig. (Mange siger dog godt om det) 
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 Jeg synes til tider at undervisningen kunne blive lidt for pædagogisk efter min smag, lidt for mange 
øvelser, men kvaliteten af øvelserne var suveræn. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Der er meget læsning og meget litteratur som skal læres på meget kort tid. Og samtidig har vi kørt 

to moduler oveni, hvorfor det nogen gange har været svært at skelne mellem modulerne da de 
spiller meget sammen og arbejder ud fra mange af de samme fremgangsmåder. 

 Der er en god kombination af teoretisk viden og praksis brug af den viden fra virkeligheden. 

 Jeg vil mene at have fået stort udbytte af modulet. Forelæsningerne har været spændende og givet 
et andet perspektiv på mange af de samme områder, som min tidligere uddannelse har beskæftiget 
sig med. Har man ikke fået fagligt udbytte er det efter min mening ens egen fejl, da vores 
forelæsere har været meget imødekommende i forhold til spørgsmål. 

 Fagligt udbytte af at jeg til tider ikke havde overskud til at få læst, dog mest pga. personlige 
årsager, ikke grundet læsepresset. 

 Set fra et subjektivt standpunkt og gennem mine relationer med mine medstuderende har der 

været fuldt ud tilfredshed med semestret. Yderligere har dette gjort en klar til eksamen. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Det har været svært at prioritere at læse inden forelæsning, hvorfor jeg læser alt nu, hvor der er 

mere tid til det, da vi ikke længere har flere fag. Dette har selvfølgelig påvirket min deltagelse i 

kurset 
 Der er rigtig, rigtig meget litteratur til nogle ting og det svinger meget hvor lang tid det tager. Det 

kan gøre det svært at forberede sig. 

 Efterfølgende for lektionen læst igen mere grundigt 
 Det har været en blanding. Nye emner har jeg læst grundigt, hvorimod litteratur som jeg har 

beskæftiget sig med tidligere er blevet skimtet. Såfremt jeg har været i tvivl om det læste stof, har 
jeg benyttet mig af at fokusere mere på forelæsningen, for derefter at læse artiklerne igen. 

 Passende mængde af litteratur. 



 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg har fokuseret på at læse efter faget er ophørt, da jeg har mere tid til det nu. 
 Det har været meget forskelligt, men i gennemsnittet vil ca. ligge på 2-4 timer, nogle gange mere, 

andre mindre. 

 2-4 eller 4-6 timer. 
 Det er svært at sætte ind i en konkret tidsramme, eftersom der er lagt yderligere interessetimer i 

områder, som skabte større interesse end andre. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Fantastisk overskuelig og anvendelig fremgangsmåde til forberedelse af eksamensspørgsmål! 

- Tak! 

 Bedre udnyttelse af den givne tid. Jeg kan godt lide at få før fri, men jeg undrer mig over om tiden 
måske kunne være bedre brugt med øvelser eller lignende. 

 Lidt mere kommunikation mellem M2 og M3 underviserne, der blev meget overlap. 

Rigtig fedt med gæsteunderviserne, men jeg kunne godt ønske en lille smule mere kobling mellem 
gæsteundervisernes forelæsning og det teoretiske. 

 Gæsteforelæsninger fungerer rigtig godt og giver diversitet i undervisningsformen. Jeg synes det 

har givende at få eksemplificeret gennem disse.  
Jeg mener dog stadig at gæsteforelæsningen godt kunne lave mere direkte koblingen til kursets 
teori, eller at underviser efter gæsteforelæsning kunne lave disse. 

 Det ville være fedt, hvis man kunne få eksamensspøgsmålene tidligere, så man løbende kunne lave 

eksamensoplæg 
 Nogle gæsteforlæsninger blev til en sludder for en sladder og relaterede sig ikke vildt meget til de 

begreber som vi skulle lære. 

 NN er dygtig til at lære fra sig og tage bemærkninger fra de studerende til efterretning. Læsebyrden 
har til tider været uoverskuelig, hvorfor jeg ultimativt helt opgav at forberede mig. 

 Keep up the good work. 

Specielt ift. NNs meget konkrete måde at køre undervisningen på. Der bliver ikke spildt tid på 
unødvendige tingel-tangel, men vi kommer hurtigt til pointen. 

 Der kunne med fordel tages konkrete cases op som eksempler til de teorier og modeller der bliver 
fremlagt i undervisningen. Dette bliver allerede gjort i nogen grad, men min personlige erfaring 

fortæller mig, at konkrete eksempler fremmer forståelsen, så mere af dette er kun godt. 
 Det ville være super at have eksamensspørgsmålene tidligt for at kunne se hvad det skal sættes i 

kontekst til og for at kunne starte eksamensforberedelse tidligt.  

Der er måske lidt for mange gæsteforlæsere, nogle gange fik man ikke så meget ud af det, især 
den med open data. Man føller nogle gange at tiden med gæsteforlæserne kunne være bedre 
investeret på at NN holder forlæsning i stoffet eller vi laver øvelser. 

 Føler ikke der er de store forbedringer at finde, været meget tilfreds med måden hvorpå kurset er 
forløbet.  
Det eneste lille minus er måske relevansen på nogle af gæsteforelæserne. 

 Er godt tilfreds som det er nu, men måske med mere fokus på eksamen. 

 Der burde være en klarere opdeling mellem M2 og M3 - mange af emnerne overlapper, og der er 
generelt svært at gennemskue hvad meningen er med at det er to moduler istedet for ét samlet. 

 Sorter lidt bedre i gæsteforelæsere, nogle var fuldstændigt øjenåbnende gode, andre (offentlig data 

fx) var elendige. Dog var de fleste på den positive side. 
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 Fortsæt i det samme spor. Det fungerer 100%. 
 Ved kursets start var der mulighed for at tilmelde sig en "prøve" eksamen hvor et eksamensemne 

blev præsenteret foran holdet. Helt klart tidskrævende i et undervisningsmodul men meget 
brugbart ift. at forstå hvad der vægtes til eksamen. 

 God underviser.  

Godt med eksamensemner/spørgsmål som er komblet op på cases og virkelighedsrelaterede 
problematikker. Kunne vi godt bruge i flere fag. 

 dejligt med praktiske eksempler fra virksomheder. 
 Det har været et godt kursus, keep it up :). 

 

M3: Ledelse af informationssystemers rolle i organisationer  

 

Samlet status 
 
Samlet set har 20 studerende ud af 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent 
på 40%. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
 Utrolig god brug af modeller og underviserens slides er af høj kvalitet 
 Der er slet ingen kobling mellem teori og praksis. Alt er bundet op til litteraturen/teorien og kan 

ikke kobles på konkrete cases. Der gives heller ingen eksempler som kunne gøre os i stand til at 
koble teori til praksis. 

 Modulets litteratur er blevet gennemgået lidt flyvst og hurtigt, hvorved det har været svært at 

adskille tingene. 
 Ikke alle projekter er lige aktuelle og relevante at kunne benytte teorien i forhold til - eksempelvis 

har nogle af de cases, vi har fået været med udgangspunkt i en meget lille virksomhed, hvormed 

nogle af teorierne og begreberne bliver lidt voldsomme at forsøge at putte på. Men det er nok 
snarere en kritik af de cases, vi har fået, end teorien. 

 Synes ikke der blev sondret nok mellem M2 og M3, og jeg sad ikke med følelsen af, at jeg vidste 

hvad formålet og læringsmålene for faget var. 



Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Alt er mere spændende i starten. Det har dog ikke noget med undervisningen eller formen at gøre. 
 Modulet har været en anelse forvirrende. 

 Der har simpelthen været for mange artikler, for meget supplerende litteratur inddraget til 
undervisningen og bare for meget indhold generelt, til at opnå en reel forståelse for faget. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Det fokuseres i høj grad på det pædagogiske og øvelser, hvilket jeg personligt ikke vægter højt, 

men rettere man fokusere på teori og litteratur gennemgang. reale cases gennemgang iht. emnerne 
kunne være mere relevant. 

 For meget pædagogisk indhold. 

 For meget pædagogisk indhold. refleksionsgrupper var ikke relevante da de foreslåede ændringer 
ikke  blev brugt til ændring i undervisningen. 
Anvendt litteratur, var meget bred og svær at finde hold i, informationerne gennem litteraturen blev 

for meget og ikke nok konkretiseret gennem undervisningsmodulerne. 
 Ikke den store fan af walk and talk 

Ang. litteratur: Der er MEGET læsning. 
 Vi får ikke udleveret litteratur - vi får udleveret skævt indskannede billeder, med vandmærker på. 

Dette gør at jeg ikke læser det. Utrolig frustrerende, hvis man vil læse på et andet medie end 
udprintet A4 ark. 

 Jeg kunne godt have ønsket nogle alternative case-eksempler, da det ikke altid var oplagt at 

anvende vores projekt-case på teorien 
 Litteraturen har været meget tilfredsstillende, men samtidig har den været svært at adskille fra 

hinanden. 

Ligeledes har litteraturen været meget teoriorienteret, hvilket sådan set har været udmærket, men 
de er blevet gennemgået meget flyvsk og lidt frustrerende, hvorfor øvelserne heller ikke har givet 
den ønskede effekt, som den ellers ville have kunnet. 

 Undervisningen er grebet MEGET pædagogisk an med refleksioner undervejs med henblik på, hvad 

der kunne gøres bedre - men nogle gange blev det mere en forsvarstale for, hvorfor undervisningen 
var tilrettelagt, som den var, end at de kritiske punkter rent faktisk blev taget til eftertragtning. 
Undervisningen har været præget af rigtig meget tid til øvelser, som særligt bygger på vores 

projektcases, men med nogle cases har teorien simpelthen ikke været mulig at benytte på casen, 
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hvormed øvelserne blev overflødige. Alternativt ville man kunne lave individuelle øvelses-cases, så 
alle fik noget ud af øvelserne hver gang - og vi i fællesskab kunne drøfte teorien udfra en fælles 
case efterfølgende fremfor ud fra vores individuelle projektcases, hvilket gjorde det svært at 
sammenligne de ting, vi lavede i øvelserne. 

 Den pædagoisk indstilling til undervisning fanger mig ikke, hvilket har været udslagsgivende i 

forhold til mit fremmøde og engagement. 
 Til tider har undervisningen været meget pædagogiske, hvorfor man mister lidt motivationen. 

Herunder har flere af øvelserne været svære at udføre og dermed har udbyttet heraf været 
minimalt.  
Måske man har manglet et 'facit' til nogen af de problemstillinger som er rejst i undervisningen. Jeg 
mangler i hvert fald noget mere konkret også i forhold til at gå til eksamen og have et standpunkt. 

 Generelt har jeg fået meget ud af kurset, det eneste jeg følte blev meget overflødigt var de mange 
walk n' talk ture. 

 For mig PERSONLIGT var der megen metarefleksion og læring om læren med en form for 

pædagogisk islæt (synes at kunne fornemme at der muligvis er flere, der ikke tændte på netop dén 
del i så store mængder). Derudover savnede jeg en smule variation i øvelserne, således at det ikke 
altid var ens egen man tog udgangspunkt i (selvom det giver rigtig god mening, men ikke altid var 

relevant for ens case). Når det er sagt, er jeg stadig fan er graden af inddragelse og tid til 
diskussion og interaktion underviser og studerende imellem + studerende imellem. Ydermere var 
undervisers anvendelse af Moodle exceptionel i forhold til hvad jeg har været vant til. 

 Særligt litteraturen og undervisningen i relation dertil har ikke fungeret optimalt. 

Øvelserne er ofte skudt meget forbi - refleksion er ikke behjælpeligt, hvis man ikke forstår emnet. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Der var en del jeg havde stiftet bekendtskab med tidligere, men jeg forstår hvorfor det er 

nødvendigt at komme bredt omkring. 
 Mit faglige udbytte bæger præg af, at min gruppe ikke altid var deltagende 
 I det jeg mit fremmøde har været lavt, har mit udbytte fra undervisningen været stort set ikke 

eksisterende. 
 Der har været rigtig meget læsning og rigtig mange forskellige synspunkter indenfor 

forelæsningernes emner, så igen synes jeg man som studerende har brug for flere facit på nogen af 
de diskussioner som i plenum har været bragt på banen. 

 Utroligt teoridrevet modul, hvilket jeg personligt ikke har noget imod. Især fordi NN var god til at 
formidle det selvom det gik stærkt til tider. Stor fagligviden, hvilket var godt. 



 

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

 

Kommentarer: 
 En eller to gange havde jeg ikke nået at få læst grundet projektarbejde der var i vejen. 
 Grundet at selve forelæsningsdelen i mine øjne lå tæt op ad primærlitteraturen. Jeg oplevede ikke 

at få meget mere ud af selv læse samtlige sider og derefter tog til undervisning. Kan både være 

godt og skidt, at specielt powerpoints støttede sig meget til litteraturen - i hvert fald tilgivende 
overfor folk der slet ikke forbereder sig. 

 

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

 

Kommentarer: 
 4-6 timer den første måned af studiet. 

2-4 timer nu 
 Oplevede ikke, at mere end 2 timer var nødvendigt ift. stadig at kunne deltage i eksempelvis 

diskussioner. 

 Meget - hvilket er okay, hvis man så føler, at det rent faktisk er nyttigt i forhold til undervisningen. 
Men når man så møder op, og undervisningen omhandler sekundært litteratur, bliver det hurtigt en 
kedelig fornøjelse. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? 
 mindre pædagogiske tilgang, mere fokus på teori/litteratur til gennemgang på klassen 
 Super godt arbejde i forhold til de store refleksionsgrupper, hvor vi først skulle finde information om 

de forskellige begreber og derefter videreformidler det til vores medstuderende. Virkelig god øvelse, 
hvor man også blev nødt til at læse hjemmefra.  
Walk and talk - kan godt undværes. Man snakker ikke om det pågældende emne, men derimod om 

alt muligt andet.  
Ellers godt arbejde og spændende kursus, hvor man kan mærke at NN virkelig brænder for at 
videreformidle hendes store viden omkring emnet. 

 Ingen walk n' talk. 

Mindre litteratur, kører død i det. 

Mere hands on eksempler i undervisningen, ikke alt for abstrakt så man mister interessen hos de 
studerende. 

 Jeg synes det kører fint. Alle lærer forskelligt og det er umuligt at gøre alle glade.. 
Keep up the good work! 
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 Ville det være en ide, at få en studentermedhjælper til at genfinde litteratur i et acceptabelt format. 
Gerne tekst i stedet for billeder. 

 Underviserens evne til at gøre undervisningen interessant og praksisnær var ikke eksisterende, 
hvorfor motivationen til lektionerne desværre var minimal. 

 Selve undervisningen i lektionen var meget relevant og der var en god dynamik imellem underviser 

og de studerende. Desværre var lektionen på en fredag eftermiddag, hvor mange har aftaler de skal 
nå i weekenden. For mit eget vedkommende, var fristelsen for stor med en times gruppearbejde, til 

at tage tidligere hjem... 
Undskyld NN. :) 

 Mere konkrete eksempler 
 Fjern det pædagogiske indhold og lav normale forelæsninger, hvor alle fire timer ikke nødvendigvis 

skal udnyttes fuldt ud. 
 Overordnet set mindre gruppeøvelser og mere facit i forbindelse med diskussioner på plenum. I 

udgangspunktet har det været en god idé med gruppefremlæggelser, men i praksis har det ikke 

fungeret idet vi i grupperne havde brug for at forstå vores case før det var muligt at fremlægge den 
ud fra et teoretisk perspektiv. 

 Færre walk n' talks. 

 Mindre metarefleksion og pædagogik, ellers har jeg været meget positiv overfor 
undervisningsformen og graden af interaktion. Har ikke noget at tilføje ift. læringsmål osv., 
kritikken er rettet mod formen. 

 Er ikke så meget for de Walk´n´talk grupper. Synes ikke det er relevant. 

 Jeg synes at 8 eksamensoplæg er i overkanten sammenholdt med de 8 oplæg i M2 og de 6 i M1 
samtidig er der M4 der trækker stort fokus, hvilket alt i alt giver et for stor arbejdsmængde og 
resultere i overfladiske læsninger af litteratur og manglende fordybelse. 

 - Meget mere fokus i hver undervisningsgang  
- Skru ned for litteraturen, og drop eventuelt den supplerende - så lav det primær 
- Aaalt for mange slides - bærer præg af, at man ikke kan afgrænse sig  

- For mange refleksionsøvelser - jeg oplevede ikke at der var opbakning til disse generelt  
- Lav mere elevinddragende med konkrete øvelser - ikke walk and talk osv.  
- Følte mig ikke klædt godt på til at gå til eksamen, sammenlignet med de andre fag 

 
M4: Projekt- og semesterevaluering 

Samlet status 
 
Samlet set har 37 studerende ud af 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent 
på 74%. 

 

 
 
 



Projektarbejde 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

 
 

 

Fagligt indhold, interaktion med vejleder, hjælp fra vejleder, samarbejde med 
projektvirksomhed, faglige og sociale samarbejde i gruppen. 

 

Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
 Fik et projekt tildelt, der kun med nød og næppe kunne klemmes ind under studieordningen - og 

det blev også påpeget af censor til eksamen, der syntes projektet var dybt irrelevant. Fik desuden 
ikke lov (trods forespørgsel) at kontakte virksomheder selv med henblik på at få en anden 

virksomhedscase at arbejde med.  
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Jeg synes, det er kritisk, at man som studerende ikke får mulighed for at tone sin profil efter 
interesse, hvilket også har påvirkning på, hvilke kompetencer man besidder 

 Gruppedannelsen blev foretaget af AAU. Vi var 6 personer. 4 personer droppede ud undervejs.. 
ærgerligt forløb 

 NN var en rigtig dygtig vejleder, som gav plads til at vi selv kunne udforske problemområde og 

litteratur, under kyndig vejledning 
 Virksomheden vi fik tildelt var sket ikke relevant for studiet, hvor vi til eksamen fik meldingen "I 

kunne vidst ikke vride den klud mere" - Så det virkede til at vi ikke kunne få højere karakter 
udelukkende grundet cases og virksomhedens relevans for studiet, hvilket ikke er i orden! 

 NN er en rigtig dygtig vejleder. Desværre har der måske ikke været nok guf på vores case til at 
denne kunne trække projektet op. 

 NN var en rigtig god vejlder - stort plus. NN som samarbejdsvirksomhed var spændende og 
anderledes, men samarbejdet var ikke godt.  
Dertil kommer projektarbejdet med gruppen, som blev godt, men mærkeligt at det skulle være på 

forhånd valgte grupper. Var ikke helt ideelt. 
 Virkelig dygtig vejleder. 
 Lidt problematikker i forhold til den pågældende case, som i dette tilfælde var NN. Selv vejleder til 

eksamen, påpegede at der ikke var meget "kød" på casen, hvorfor det i gruppens tilfælde var svært 
at trække relevante pointer til eksamen og generelt projektet. 

 Super vejleder, med stor forståelse og arrangement 
 NN var en rigtig dygtig, og hjælpsom vejleder. 

Men vores projektvirksomhed var super elendig, fordi virksomheden ønskede en applikation, som vi 
ikke kan skabe her på IT-ledelse. 

 Jeg var rigtig heldig, at jeg kom i en rigtig god gruppe fra starten. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
 Jeg har fået en rigtig god grundforståelse af hvad IT Ledelse handler om gennem første semester. 

Selvom der har været travlt har semesteret været utrolig gavnligt i forhold til min faglighed. 

 Til trods for den svære case, og udfordringer som denne gav, har projektforløbet derimod givet godt 
indblik i Cand. IT uddannelse og hvilke dilemmaer og krav som man står over for som studerende. 

 

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

 



Kommentarer: 
 Workloaden pr mand i gruppen var overført på særligt to fra gruppen, hvor jeg selv arbejde 

væsentlig mere end andre, hvorfor læsning til de enkelte kursusgange blev nedprioriteret til fordel 
for at arbejde med projektskrivningen. 

 Ikke unormalt at gruppen havde arbejdsdage i december måned som strakte sig fra kl. 08.00 til kl. 

22.00 om aftenen. 
 Det er svært at sætte et konkret tidsforbrug på, meget af et projektarbejde, føler jeg, foregår også i 

refleksioner og tanker man gør sig, når man ikke arbejder intensivt. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Lav processen med case-tildeling om - eventuelt med skriftlige ansøgninger til virksomhederne, 

som selv skal udvælge, hvilke studerende de ønsker at samarbejde med. Og de, der ikke får tildelt 

en virksomhed kan så have nogle muligheder tilovers eller selv have mulighd for at kontakte 
virksomheder 

 Bedre kontakt med projektvirksomheden og et større fokus på ens opgave fra vejleder. 

 Konkrete eksempler på rapporter til inspiration. 
 Hvis det er muligt at få adgang til rapporter der viser hvordan det kan være lavet vil det være en 

stor hjælp 

 ved ikke 
 Med hensyn til Projektet: Forklar vejleder, at videnskabsteori ikke er en del af dette studie. 
 Jeg synes modulet var rigtig, men man skal bare tænke lidt over at undervisningens litteratur 

primært tager udgangspunkt i større virksomheder/kommuner, hvor hvis man selv får tildelt en 

meget lille virksomhed med ingen IT, så er det meget begrænset, hvor meget teori der passer. 
Undervisningen og litteraturen må derfor også gerne i højere grad tage udgangspunkt i mindre 
virksomheder 

 Sikre at virksomheden kommer med en case som de studerende har mulighed for at arbejde videre 
på uden at skulle opfinde den "dybe tallerken" på 1. semester af deres kandidat. Eventuelt mere 
fastlåst om, hvad projektet reelt set skal handle om. Ligesom på 2. og 3. semester. 

 Saml evt. nogle faglige mål med de "grundlæggende" moduler i m2 og m3, for så bagefter at lav 
modulerne rettet imod eksamens emnerne. Det var uproportionelt sværere at læse op til 
eksamensspørgsmålene fra september ift november. 

 Det ville være praktisk at skrive hvilket modul der omtales. 

 Sikre at virksomhederne kommer med relevante cases. 
 Bedre koordinering og klarlægning om hvad der forventes af gruppen og indholdet i projektet. 
 Færre cases som NN. Det var lidt en joke 

 Alle underviser forskelligt, så kan ikke rigtig sige om der burde være ændringer eller forbedringer, 
da vi alle også lærer forskelligt. 

 Projekteksamen burde ligge i december. 

 Bedre videregivning af information i forbindelse med hvad der er planlagt med 
samarbejdsorganisationen. Vi oplevede, at vi ikke blev klart nok informeret om at det første møde 
med organisationen allerede var planlagt fra studiets side. 

 

Semesterevaluering 

Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt: - - på dit studie i dette semester? 
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Kommentarer: 
 Jeg bruger meget tid på at læse og forstå samt deltagelse til forelæsning. Pensum kan tit være 

meget teknisk og kræver lang tid at forstå. 

 Dette er medregnet projektarbejde, undervisning og læsning hjemme, som er udregnet over hele 
semestrets forløb, hvor de sidste måneder naturligt tog flere timer. 

 eksamensperioden trækker det væsentligt op 

 Jeg synes mit tidsforbrug har været meget passende, nogle uger har man arbejdet mere end andre, 
men man har haft tid til at forberede sig til undervisning, lave projektarbejde og have fritid uden at 
blive stresset. 

Studiets indhold & faglige/sociale miljø 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: 
 Forståelse for IT - og værdien heraf i virksomhedskontekst 

Evne til at arbejde sammen med andre faglige baggrunde og ikke mindst forstå andre tilgange  
Forretningsforståelse 

 Informationsteknologi, ledelse og informationssystemer samt projekt om vidensdeling. 

 - Forhøjet arbejdsindsats 
- Øget praktisk fokus 
- Øget samarbejdsevne på tværs af uddannelses baggrunde 

 Kompetencer i forhold til det IT-mæssige aspekt af uddannelsen, hvilket i høj grad afspejler hvilken 
batchelor jeg kom fra. Så det har været rigtig godt. 

 Samarbejde, ledelseskompetencer, (forretnings)analytiske kompetencer 

 Foruden de projektrelaterede kompetencer vedrørende samarbejde mv., fik jeg vi i høj grad 
kompetencer i relation til IT-PPM, governance og generelt kompetencer i relation til struktureringen 
af beslutningsrettigheder i en stor offentlige organisation (Region) 

 Viden om IS og ledelse samt brug deraf i en organisatorisk kontekst. 

 Forståelse for vigtigheden af at aligne IT med forretning. 



 Forståelse for kodning, forståelse for hvor lille en rolle IT spiller i mange virksomheder. 
 Styrket samarbejdsevne med gruppe såvel som samarbejdsorganisation 
 En bedre forståelse af teorien i praksis. 
 Kommunikation og formidling 

Kendskab til arbejdslivet bagefter 

 Samarbejde, indisgt i forretning, viden om organisation, basal begrebforståelse 
 IT 

 Even til at stille mig kritisk overfor materiale præsenteret i litteraturen 
Evnen til at lave kobling mellem teori og praksis 

 Forståelse for, hvad dette studie bidrager med rent fagligt. 
 gruppedynamikker 

organisationsforståelse 
 Indsigt i IT og forretningsprocesser 
 Overordnet indblik i programmering af software systemer, ledelse af organisationer i forhold til at 

skabe værdi ud af IT 
 Jeg kan overdrage teori til praksis 
 1. Generel viden om IS/IT-feltet, og hvordan jeg heraf kunne trække på det, når jeg stod overfor 

forskellige udfordringer i projektarbejdet 
2. Grundet eksamensformen blev min evne til at udpege det væsentligste, inden for de forskellige 
fag, styrket 

 Praktiske værktøjer til videre brug. 

 En faglig viden omkring IT systemer og deres påvirkning på organisationen. 
 Indsigt i hvad man kan bruge de forskellige fagområder til efterfølgende. Fik et indblik i brugen af 

IT/IS i organisationerne. 

 Det som jeg tror er et sundt grundlag for uddannelsen, helt generelt. Det er svært at sætte 
specifikke karakteristika på. 

 Tilgangen til projektarbejde 

 Det var en god blanding af det hele. Mest givende var M2 kurset. 
 Ikke uddybes desværre. Forelæser giver ikke mere tid nu 
 Det som fremgik af studieordningen. 

 Strukturering og planlægning. Man bliver nødt til lægge en læseplan, møde med projektgruppe osv. 

 Samarbejde på tværs af uddannelser. 
Viden i form af den læring vi har fået gennem projekt, undervisning og litteratur. 
Viden iht. mundtlig eksamensform 

Møde og samarbejde med eksterne organisationer 
 Vi gjorde gode erfaringer med samarbejdet i vores Rich Picture, hvor vi udarbejdede en fælles 

forståelse sammen med virksomheden om hvad problemerne reelt set var. Derudover var det 

meget givende at arbejde med linking mechanisms. 
 Ledelse af informationssystemer 
 Grundlæggende kompetencer indenfor de forskellige moduler, som blev præsenteret på 1.semester 
 Forbedrede samarbejdsevner 

 Læren om ledelsesteori og organisationsteori. 
 Generelle og essentielle begreber inden for IT-ledelse 

 

Metoder og teknikker der er brugbare inden for IT-ledelse 
 
Direkte samarbejde og levering af et produkt til en samarbejdsvirksomhed. 

 

Har du søgt individuel vejledning ved studievejlederne i Fib. 3? 
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Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
 Der var ikke styr på reglerne for merit 

 

Semesterkoordinators tilbagemelding 
 
Svarprocenterne varierer fra 35 til 74 pct. Evalueringerne skal tolkes med en vis varsomhed. De 
elektroniske evalueringer suppleres af møder i forretningsudvalget på semestret, og her har de 

studerende ikke givet udtryk for de helt store udfordringer. Der er dog nogle anbefalinger, som 
koordinator opfordrer tages til efterretning, og de er beskrevet i det følgende.  
 
Modul 1: Modulet evalueres positivt, ligesom var tilfældet foregående semester. Evalueringen giver 

således ikke anledning til at foretage ændringer i indhold og pensum. 
 
Modul 2: Modulet evalueres positivt og sammenholdt med kommentarer fra FU-møderne, giver det ikke 

anledning til at iværksætte ændringer. Dog bliver det anført i en kommentar, at der ”burde være en 
klarere opdeling mellem M2 og M3”. Det skal der følges op på for at undgå overlap.   
 

Modul 3: Modulet vurderes overordnet set positivt, dog knapt så positivt som M1 og M2.  Igen nævnes 
det, at der skal være klarere kobling mellem M3 og M2. Der skal også ses på om koblingen mellem teori 
og praksis kan styrkes, jf. kvalitative kommentarer fra studerende. 
 

Modul 4: Projekt- og semesterevaluering. Generel tilfredshed med semesteret og projektarbejdet (og 
vejledning). Visse studerende hæfter sig dog ved virksomhedssamarbejdet ikke var tilfredsstillende, da 
virksomheden var meget lille og begrænset omfang benyttede IT. Dette blev bekræftet af gruppens 

vejleder: ”Jeg var i efterårssemestret vejleder for den gruppe, som havde fået KK som virksomhedscase, 
og set i bakspejlet er denne type virksomhed simpelthen for lille til, at det giver mening at bruge dem 
som projektcase. Jeg er sådan set selv tilhænger af, at jeres kandidater også skal uddannes til at arbejde 

i mindre virksomheder, og der derfor gerne må være en vis mangfoldighed af virksomhedstyper med 
forskellig profil og udfordringer til 1. semesterprojekterne; men KK viste sig simpelthen at være for klejn 
til formålet”. Vi må fremadrettet bestræbe os på, at de virksomheder vi samarbejder med er egnede til 
formålet.    

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager koordinators anbefalinger til efterretning uden yderligere bemærkninger. 


