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Cand.it. i it-ledelse 
Undervisningsevaluering, 3. 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 modulevaluering 

 

M9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter, 3. semester, efterår 2017 
 
 

Samlet status 
 
Samlet set har 27 studerende ud af ca. 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en 
svarprocent på 54%. 

 

 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
 Overordnet har dette kursus, udentvivl, været det ringeste på IT-ledelse. Dette har skuffet mig 

personligt, og trods at jeg har mødt op til hver forelæsning (Fear of missing out), så har jeg stort 
set hver gang haft en følelse af, at min tid havde været bedre tjent derhjemme. Dette skyldes at 

NNs forelæsnings måde simpelthen er for ustruktureret ift. den standard der er blevet sat af andre 
forelæsere. Du vidste præcist hvilket emne, område og litteratur der blev bearbejdet til 

forelæsningen, men under M9.1 har det været et rod, og forelæsningen gav derfor et utroligt ringe 

udbytte. Yderligere savnede jeg meget NNs egen fortolkning af litteraturen, dens begreber mm.  
 
Det er meget vigtigt for mig, at understrege at jeg synes NN er et kompetent og kvalificeret 



menneske, men NNs undervisningsmetode simpelthen ikke var tilstrækkelig. Jeg ærger mig 
ufatteligt over, at NN ikke havde nogle mere "intime" forelæsninger hvor NN præsenterede 
litteraturen, diskuterede litteraturen og derefter vurderede litteraturen ud fra hendes eget 
perspektiv. Jeg har personligt fundet ud af, at NN har et væld af viden, og utrolig stærke holdninger 

mm. som jeg er yderst irriteret over, at man selv skal grave efter for at finde. Jeg ville ønske at NN 

havde været mere fremtrædende i sin forelæsningsmetode, da NN sidder på et væld af viden jeg 
føler jeg ikke har fået noget udbytte af overhovedet. 

 Det tog overraskende lang tid, før vi fik fortalt pointen om, at projektledere skal være agile i form 
af, at de konstant skal kunne ÆNDRE deres ledelsestilgang (Altså man kan skifte mellem agil og 
traditionel, køre X-treme programming den ene måned og så SCRUM den anden). 

 Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været mere information om læringsmålene, således at 

man kunne målrette sin læsning. Vi har ikke haft nogen anelse om, hvad der skulle bruges til 
eksamen og hvad der er knapt så vigtigt. 

 Hee dette eksperiment med flip the classroom har skabt lidt forvirring omkring modulet og det har 

taget lidt tid inden man har lært den nye struktur at kende. Derfor har læringen været lidt 
vekslende. 

 Vi skal ikke benytte nogle af teorierne og metoderne i projektarbejdet, så spørgsmålet giver som 

sådan ikke mening. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Nogle af gæsteforelæserne var ikke helt i top (Det var nok mest de sidste forelæsere (Især den 

sidste)). 

 Jeg er meget interesseret i faget projektledelse og synes feltet er spændende. Det er også min 
fornemmelse, at selve indholdet af modulet er godt, men jeg synes desværre ikke det er blevet 
faciliteret så godt, så det kunne have været. 

 Interessen er blevet lidt påvirket af hele forvirringen omkring undervisningsformen. 
 Jeg var meget interesseret i projektledelse på forhånd. Idag er jeg ikke særlig interesseret i faget, 

men job som projektleder er jeg mere interesseret i nu end før. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
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Kommentarer: 
 M9.1 er uden tvivl det kursus hvor min egen personlige engagement har været lavest. Jeg har 

decideret haft problemer med, at overtale mig selv til at komme om morgenen. Hvilket jeg ALDRIG 
har oplevet før. NN er alt for dygtig til det her, og jeg er skuffet over det. 

 Flipped classroom med meget agil undervisning virkede ikke så godt, som vi alle nok gik og håbede. 

De første par forelæsninger var ofte flyvske på slides, der blev gået frem og tilbage, og der blev 
tegnet en masse på tavlen - det var svært at tage noter til (Hvilket formentlig bare kunne være 
fordi, vi har vænnet os til traditionel undervisning i de sidste 8 semestre). 

 I forhold til de nye tiltag der har været, har det ikke fungeret optimalt. 
 Vi blev udsat for et "flipped classroom"-eksperiment, som har fungeret rigtig dårligt. Ingen af os 

studerende vidste hvad det gik ud på, og det var generelt svært at følge med i de mange 
ændringer, der konstant forekom på moodle.  

Det virkede til at NN tog vores utilfredshed personligt - og NN brølede på LinkedIn over sin egen 
utilfredshed med os studerende, så derfor opstod der en spiral, som ikke var til gavn for nogle af 
parterne. 

 Den anvendte litteratur er god, men det har ofte været svært at finde artikler - hvilket gør at man 
ikke altid får læst. 

 NN forsøgte med flipped class room, og som det blev nævnt til evalueringen så var det lidt hit og 

miss, og vi fik bevæget os lidt fra hinanden. NN skal dog have virkelig meget ros for en utrolig 
professionel tilgang til det, og at NN involverede os i sine metodiske overvejelser. Det var 
spændende at få indblik i det overvejelser NN gør sig.  
 

Rigtig god grundbog. Det er en af dem som jeg er sikker på også bliver brugbar, når man kommer 
ud på arbejdsmarkedet. 

 Det var meget forvirrende hvad meningnen med undervisningen var. Jeg stillede et spørgsmål til 

første undervisning, som den eneste. Og spørgsmålet blev ikke besvaret. Herefter mistede jeg lidt 
motivationen for at være aktiv forud for undervisningen. 

 Der har været noget rod ifm det her "flipped classroom", som vi har taget på evalueringsmøder. 

Men det pædagogiske indhold har for mit vedkommende desværre overskygget noget af læringen 
negativt - selvom det modsatte var tiltænkt. Det skal laves om til næste gang. 

 Strukturen har til tider været ustruktureret og det har haft indflydelse på læringen. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Det udbytte jeg har fået, har været af at selv at læse eller gæsteforelæserne. 
 Projektledelsspillet var rigtig godt til at få sat en masse af litteraturen i spil. Det var som om, 

mange af tingene der blev samlet.  

Jeg synes, I bør anbefale de studerende noget mere at dukke op den dag. Mange dukkede ikke op, 
fordi "det ikke lige lød så vigtigt", eller ikke var en del af pensum. 

 Det har været lidt svært og lidt forvirrende. Det har været meget anderledes end almindelig 
undervisning, hvilket har været lidt presset, i form af at det er et 3. semester projekt. 

 Det kunne have været større, hvis undervisningen havde været mere struktureret 
 Det hjælper rigtig meget med at danne overblik over alt det lærte hver gang der refereres tilbage til 

tidligere kursusgange. Bare sådan noget med at blive ved med at bruge de eksempler som 

gæsteforelæserne kom med, det hjælper en del med "den røde tråd" og det overordnede 
læringsudbytte. 



 Jeg har lært en masse om projektledelse i praksis, men er stadig lidt forvirret omkring metoder osv. 
 Det skyldes primært at der har været så mange forelæsninger - spilledagen, men i høj grad 

gæsteforelæserne som har delt ud af deres viden. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Motivationen forsvandt desværre ret hurtigt, og jeg følte ikke at der var struktur over litteratur, 

emne og forelæsninger. 
 I løbet af kurset endte jeg med at blive lidt træt af, at forberedelsen til en forelæsning kunne bestå 

af op til fire ting: 

- Læs et helt kapitel i grundbogen. 
- Læs et uddrag fra en artikel (Eller en hel artikel). 
- Se en video på 25 minutter. 

- Lav en øvelse selv, mens du læser de første to ting. 
  
Når vi så kom til forelæsning, var det kun 2/3 eller halvdelen af det forberedte, som blev 
gennemgået, og vi fik endda at vide, at nogle af tingene ikke blev en del af eksamensspørgsmålene. 

Det resulterer i, at man mister motivationen for at læse, når det alligevel ikke føles særlig givtigt at 

have brugt nogle timer på det. 
 Det har faktisk været rigtigt svært. Til at starte med var det til at klare, men efterhånden blev det 

svært at følge med. Noget var forberedelse, noget var litteratur, og der var ofte meget andet 
forberedelse. Efter min mening blev det hele lidt for meget. Muligvis bare mig. 

 Igen - rigtig god grundbog. 

 Læste det hele i starten, og har gradvist læst mindre og mindre. Projektet får højere og højere 
prioritet hvilket går ud over forberedelsen. Der er ikke nok timer i døgnet til begge dele. 

 Der har været meget - så jeg har ikke nået det hele. Til gengæld har jeg mødt til alle forelæsninger, 
og for mig får jeg mere ud af det, end at læse selv. Jeg synes dog, at mængden af litteratur er 

passende. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg har haft en del forelæsninger, hvor jeg forberedte mig 2-4 timer, men gennemsnitligt ligger jeg 

nok på halvanden time cirka. (Jeg følte ikke, at det var relevant at læse og se det hele). 
 Nogle gange meget mere, helt op til 8 timer. Andre gange ingen. 
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Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Præsenter litteraturen - opsummer den.  

Diskuter litteraturen - kom med eksempler. 

Personlig holdning til litteraturen - Subjektiv holdning til et noget så kompleks og uhåndgribeligt 
emne som projektledelse, er mere end velkommen. Brug NNs egen væld af viden.  
 

Lad ALDRIG ansvaret for undervisningen overgå til studenterne selv. ALDRIG.  
 
Studerende kigger op til forelæsere, de ved noget man ikke selv ved, de kigger ikke op til hinanden. 

Man lærer bedst fra en forelæser, ikke fra andre elever. 
 Undervisningsformen, hvor der bliver hoppet meget frem og tilbage fra slides og tavlen er god til 

nogle ting, men jeg synes ikke, det har passet ind til det her kursus. 
Vi har mange kursusgange og vi ved, at vi får rigtig mange emner at forberede til eksamen i januar. 

Derfor forsøger vi at få de absolut bedste noter, vi overhovedet kan, så vi kan læse og huske det, 
når vi forbereder os i januar. 
Men denne "agile" undervisningsform er ikke særlig oplagt til at tage gode noter. Der bliver hoppet 

lidt omkring, og det kan ende med at forvirre mere, end det gavner.  
Personligt synes jeg, at traditionel (Man kan nærmest kalde det "slavisk") undervisningsform passer 
bedst til dette kursus, da det er så vigtigt for os at tage gode noter til forberedelse til eksamen. 

 Jeg har fuld respekt for, at man vil forsøge sig med flipped classroom. Jeg mener dog, at det bidrog 
til mere forvirring end det gjorde gavn. Jeg endte personligt med at blive væk og istedet læse 
hjemme, da jeg følte at jeg var mere forvirret efter nogle af forelæsningerne, end da jeg bare 
havde læst litteraturen. 

 Da vi var gennem et forsøg med flipped classroom har det været lidt problematisk. Underviser har 
en kanon viden at dele ud af, men rammerne har ikke været gode. Der er sket en misforståelse et 
sted, som desværre har ødelagt udbyttet af faget.. Så ros til NN, men ris til flipped classroom. 

 Bedre kommunikation i forbindelse med at nye undervisningstiltag. 
 Mere struktur fra start af - hvad SKAL man have styr på, hvad er knapt så vigtigt.. En oversigt over 

alle emner, en struktur man kan regne med. 

 Jeg ville fortrække mere almindelig og mere standardiseret undervisning. Det gør det nemmere at 
forberede, skrive ned og have noter, når man ikke konstant bliver afbrudt af små/store øvelser. 

 Ikke flip the class room på nuværende semester - og hvis det er flip the classroom, skal alle være 
fuldstændig klare over formålet og energien omkring det skal være høj. Godt med så mange 

eksterne forelæsninger!! 
 Videoer var rigtig gode, men et par gange forstyrrede tekniske problemer rigtig meget. 
 Det er vigtigt at der oplyses om hvordan kursusgangen er opbygget da det er meget anderledes.  

Det er vigtigt at der lægges materiale op i noget bedre tid. 
 Drop flipped classroom og kør almindelig forelæsning. 
 Det er for sent at lave så store ændringer i måden man underviser på.  

Videoer til de enkelte kursusgange var genialt, men så kan det ikke forventes vi læser om netop det 
videoerne handler om. Så lærer vi det samme 2 gange - hvilket ingen gider, især ikke når man 
lærer det bedre af videoen end litteraturen. 

 Der har været noget rod med det her modul - det skal næste gang enten struktureres anerledes 

eller kommunikeres på en anden måde. Samtidig ligger kurset meget sent - slutter først slut 
november, så det influerer negativt på projektarbejdet. Det havde været bedre, hvis det lå mere 
intensivt i starten. 

 Overvej, hvordan undervisningen skal struktureres fremover. Det er en god idé med nye idéer og 
forsøger, men de skal nok være bedre koordineret og struktureret fra start. 

 
  



M9.2: Ledelse af tekniske specialister og teams, 3. semester, efterår 2017 
 

Samlet status 
 

Samlet set har 25 studerende ud af ca. 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en 

svarprocent på 50%. 
 

 
 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 Generelt var M9.2 MEGET bedre end M9.1. Der har været nogle FANTASTISKE gæsteforelæsere 

inde, og kontrasten fra deres forelæsningsmetode, til NNs forelæsningsmetode har været nat og 
dag. Jeg står stadig fuldt ud bag ved, at NN er en kompetent lektor, men NNs forelæsningsmetode 

er forfærdentlig. Hvilket er ærgeligt, da NN sidder på et væld af viden, og spændende holdninger til 
valide og spændende problemstillinger. 

 

Interesse for fagområde 
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Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Litteratur har været "svær" tilgængelig for en som mig, der ofte læser aftenen før. At litteraturen så 

har skullet lånes af studiesekretær, gør at jeg ikke når at få læst til forelæsningen. Det handler også 

om, at jeg skal være tidligere ude, men det ville være dejligt hvis litteraturen i højere grad kunne 
være tilgængelig på moodle. 

 Har intet at sige her, M9.2 har været tilfredsstillende. 

 Det har været godt med alle gæsteforelæserne - fordi det giver et nyt pust og anledning til mere 
snak. Det er træls, at litteraturen "ligger til gennemsyn ved studiesekretæren", så man ikke kan 
tilgå det fra Moodle. Det burde laves om. 

 Gæsteforelæserne har været rigtig gode i det her kursus! Ros til dem. 

Litteraturen har været ringe - for at være helt ærlig, så synes jeg, at det er en forældet metode, at 
man har litteraturen liggende hos sekretæren. Optimalt vil det kræve, at en person henter 
litteraturen, fotokopierer det, og deler det med resten af semestret TIL HVER FORELÆSNING. Det 

sker bare ikke. Faktum er, at næsten ingen får læst til forelæsningen. Hvis vi har forelæsningen fra 
8-12, og går hen til NN lige efter, så er hun til frokostpause, og der er ingen af os, der venter 30 
minutter på at få fat i hende.  

Jeg kan absolut kun understrege, at litteratur hos sekretæren er en forældet metode, og det virker 
slet ikke efter intentionen. 

 Samme tilfælde som M 9.1 
 Grundlæggende er jeg fint tilfreds med de forelæsere vi har haft, det har givet nogle meget gode 

praktiske perspektiver på det hele. 
 
Min egen mangel på aktive deltagelse sker som følge af flipping classroom, som demotiverede mig, 

selvom jeg synes ideen er virkelig god!! 
 
Den anvendte litteratur er simpelthen på for lavt niveau i mit hoved. Vi går på 9. semester og jeg 

synes simpelthen, at Leading Geeks bog er ringe og fuld af dårlige (og usaglige) argumenter. Kunne 
godt bruge noget mere udfordring i litteraturen. På den måde ville det også sidde bedre fast 
 
Der er altid gode muligheder for sparring med forelæsere (interne som eksterne), hvilket jeg synes 

er rart. 



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

 

 

Kommentarer: 
 Jeg har fået rigtig meget ud af de gode forelæsere, men jeg har ikke læst litteraturen. 
 Gode undervisere/gæsteforlæsere 

 

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

 

Kommentarer: 
 Jeg må indrømme at jeg personligt er bagud på litteraturen, men forelæsningerne har været en klar 

hjælp til udformning af emnerne. 
 Jeg har læst det, der var tilgængeligt på moodle - ikke det til gennemsyn. 

 Læser ikke litteraturen når det ligger hos sekretæren 

 

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

 

Kommentarer: 
 Der har været rigtig mange forelæsninger i rap lige nu - så sammen med projekt og arbejde ved 

siden af, er jeg druknet i læsning. Så jeg vurderede at det er vigtigere at møde op - og så må jeg 
læse senere. 

 Som sagt har litteraturen været på virkelig lavt niveau, så det har bare ikke taget lang tid. Meget af 
litteraturen er jeg startet med at nærlæse, for derefter bare at skimte overskrifter og modeller, 
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fordi jeg derudfra kunne gætte indholdet af teksten. Når jeg deltog i forelæsningen blev det 
bekræftet, at mit gætteri faktisk fungerede. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Litteraturen skal ikke ligge hos sekretæren, det skal være online - når 95% af alt andet litteratur 

ligger online, så bliver de sidste 5% fysisk litteratur glemt. 
 Semesterprojekt presser på og da der er ekstra meget læsning denne gang, er faget desværre 

blevet nedprioriteret en smule. 
 Det var godt med gæsteforlæser som havde forståelse indenfor de forskellige emner 
 Det har været super positivt med alle de eksterne til at undervise. 

 Samme forhold som m 9.1, dog er hele M9 modulet godt og giver stor indsigt i profilen for it 
ledelse! 

 

M9.3: Outsourcing af it-udviklingsprojekter 
 

Samlet status 
 
Samlet set har 19 studerende ud af ca. 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en 

svarprocent på 38%. 
 
 

 
 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Dette kursus ligger alt for sent ift at bruge det i projektarbejdet. Selvom det måske kunne have 

været relevant. 



 

Interesse for fagområde 

 
 

Pædagogisk indhold, aktiv deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Størstedelen af kurset har været med NN som har været meget dygtig. 
 God udnyttelse af eksterne undervisere. Meget interessant at få konkret viden ude fra "feltet". Dog 

rigtig meget litteratur! 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Modulet har i sagens natur kun 6 lektioner, så udbyttet vil, relativt til mange andre kurser, være 

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

 

Kommentarer: 
 Projektarbejdet er bare prioriteret højere end undervisning lige nu. 
 Det har simpelthen lagt for sent ift den mængde af forberedelsestid man skal bruge - det er der 

ikke tid til med alt det projekt der også optager tid. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Projektarbejdet er bare prioriteret højere end kurser sent på semestret. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Svært så sent i projektarbejdet at få tid til at få læst, når vi har læst så meget gennem hele 

semesteret. Men NN har været god til at oversætte artiklerne i et forståeligt sprog. 
Studieturen er ligeledes kommet for sent i forløbet, hvor vi er mere presset med projektet end 

tidligere i forløbet. 
 Jeg synes det er synd, at vi kun er ca 13 (ud af over 40) der møder op til disse gæsteforelæsninger. 

Jeg ved, at det er ansvar for egen læring - men jeg synes det sender et dårligt signal om studiet og 

det må være træls som gæsteforelæser helt fra CBS... jeg ved ikke hvad man kan gøre - men noget 
skal gøres. 

 

  



M10: Digital Transformation 
 

Samlet status 
 

Samlet set har 20 studerende ud af ca. 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en 

svarprocent på 40%. 
 

 

 

Læringsmål 

 

Kommentarer: 
 Rigtig god balance i artiklerne ift. problematisering og behov for Digital Transformation 

 Synes sagtens der kunne være skruet mere dybdegående op for cases og fuldstændig ned for 
elevpræsentationer 

 Synes der har været alt for meget tid, hvor man har siddet og hørt på medstuderendes oplæg, 

hvilket har været meget demotiverende - det er fint med alternative tiltag for at gøre lektionerne 
spændende, men at alt viden stort set er blevet formidlet af ens medstuderende og ikke forelæser 
har været utilfredsstillende. Der har været vildt spændende litteratur og spændende virksomheder, 

der har været at præsentere undervejs. Det startede fedt ud med opgaven om at læse alle artikler, 
og præsentere de ting der relaterede sig til de 3 kapabiliteter. Det var også interessant med 
forelæsningsgangen med cases om Vestas og LEGO. Spændende at høre om Spar Nord og Better 
World Fashion, men der har været for meget med case competitions uden en reel case. Region 

Nordjyllands organisation var ikke særlig interessant, da deres præsentation ikke bar præg af at 
vide, hvad vi i virkeligheden skulle kunne bruge for at lave en god case. Mine anbefalinger er 
derfor: Hold det til en stor case competition som afslutning. Så er der stadig noget over det, som 

man vil gøre noget ekstra for. Fint af starte ud med det projekt hvor de studerende fremlægger, 
men lav resten som en blanding af virksomhedspræsentationer og forelæsninger. 

Interesse for fagområde 
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Kommentarer: 
 Artiklernes fælles omdrejningspunkt og den tætte tilknytning til praksis gjorde at den teoretiske 

pulje gav meget mere pote 
 Opbygningen, fremgangsmåden med konstante oplæg og det konstante fokus på NN eget arbejdet 

og hendes virksomhed har virkelig påvirket min interesse negativt. Måske det har virket for nogen, 

men det ødelagde det fuldstændig for mig. Litteraturen og de håndgribelige oplæg fra eksterne har 
til gengæld givet et rigtig godt udgangspunkt, som jeg desværre mener blev ødelagt undervejs. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion, læring og case competition 

 

Kommentarer: 
 Der var lidt for mange cases som der blev nævnt til den fysiske evaluering. Det blev en smule 

langsommeligt at høre på så mange gruppepræsentationer til cases. 
 NN havde for meget fokus på sit egen virksomed, hvad de gjorde, hvordan MM kendte de forskellige 

oplægsholdere. Det ødelagde for mig en ellers pisse spændende litteratur. For vores arbejde med 
litterturen i dybden var rigtig sparsomt.  
Efter konstante oplæg fra andre elever (som elever, der er tilskuere, helt ærligt er ligeglad med) 
var min og resten af gruppens interesse og motivation for case competition ødelagt. 

 Fint at inkludere én case competition (hvor man evt kan gøre lidt mere ud af det) frem for 2. 
 For meget case arbejde. Mere forlæsning ville gavne undervisningen. 
 Lidt for mange oplæg om mange af de samme emner gjorde arbejdet med cases kedeligt i længden. 

Var spændende ar arbejde med cases tilgengæld. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Har synes eksterne oplæg var utrolig spændende og yderst relevant specielt taget i betragtningen 

af, at vi er 9. semester. Det var virkelig dejligt og er generelt dejligt ved studiet. Litteraturen var 
virkelig også nyt og interessant. 



 Som jeg også nævnte til evalueringen i dag, var den første gang vi mødtes og skulle lave oplæg 
(Tror det var den 11. september?) lidt trættende.  
Mange af oplæggene lignede hinanden, og det var svært at koncentrere sig, når man skulle høre et 
oplæg om økosystemer for fjerde gang i træk.  

Opgaverne i oplæggene kunne evt. laves om, så de studerende skal komme med eksempler på, 

hvordan teorien kan anvendes - evt. i nogle situationer, som de har i deres egne studiejob.  
Jeg tror også det kunne lægge op til god feedback fra dig (Som er rigtig godt, at du giver efter 

oplæggene), hvis der kom nogle konkrete eksempler på (Og jeg hentyder kun til den første dag 
med oplæg her - de andre oplægsdage var helt fine!) 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Var vanskeligt at se relevansen for den første større teoretiske blok, men allerede efter mini-

competition casen gav det meget mere mening og gjorde at man vendte tilbage til dem for både 
samspilsforståelsen men også adskillelsen af de enkelte 

 Fandt det utrolig interessant 

 Jeg mangler stadig to artikler fra første kursusgang - dem læser jeg i moooorgen 

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

 

Kommentarer: 
 Læsematerialet til hver kursusgang er varierende, så der er ingen præcise svar. 
 Jeg har sat et kryds, men vil ikke mene, at svaret er valid, da vi skulle læse alt litteratur til den 

første uge, og derefter havde mindre forberedelse 
 Det varierer meget fra kursusgang til kursusgang pga. den tilhørende litteratur, så svært at sige. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Det er fint med gruppearbejde, hvor litteraturen bliver anvendt, men der går simpelthen for meget 

tid med fremlæggelser. At skulle bruge to-tre timer på høre de samme fremlæggelser er i 
overkanten. Send alle grupperne ud for at lave gruppearbejdet og så udvælg to-tre grupper til 

fremlæggelse fra gang til gang. På den måde kommer alle til at arbejde med det uanset om der skal 
fremlægges eller ej. Savner en mere klassisk undervisning. 

 Der bør være færre præsentationer.. Der bliver brugt for meget tid på at de studerende skal 

præsentere en del af en teori - specielt fordi mange siger det samme.  
Ellers fint. 
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 Mini-Competition synes jeg personligt kom lidt pludseligt og var omtrent overvældende. Men kan 
samtidig ligeså vel være fordi det var en ny oplevelse for mit vedkommende. Kunne have haft godt 
af en teoretisk walkthrough af hvorledes dette som regel foregår 

 Eksamen lige efter kursets afslutning 

 Færre præsentationer. Vi hører alt for mange af hinandens præsentationer. Det er ikke fordi man 

ikke kan lære noget af det, men vi har alle lært det samme og mange af præsentationer ligner 
derfor også lidt hinanden. Det er i arbejdet frem mod case præsentationerne at man lærer en 

masse, men man lærer ikke meget at af høre de andres præsentationer.  
 
Man kan evt. dele præsentationerne op i hold, så man hører halvdelen.  
 

Ved de præsentationer som ikke er case-competitions, vil det fungere bedre hvis man ved 
forelæsnings start udvælger 1-2 grupper som skal fremlægge - på den måde har folk stadigvæk 
forberedt sig, og vi behøver ikke skal lytte igennem 10 oplæg. 

 Jeg må desværre erkende, at jeg stod fuldstændig af på NN som forelæser. Jeg betvivler ikke, at 
NN er yderst kompetent og helt sikkert også en rigtig sød person. Men jeg synes på mange måder, 
at modulet virkede som et sted for NN at dyrke NN og virkede meget uprofessionelt i mine øjne.  

Hermed mener jeg, at NN hele vejen igennem har forsøgt at rekruttere og ansætte 
studentermedhjælper fra klassen gennem opmærkhed på det til forelæsningerne (som jeg i høj 
grad betvivler, at NN kan forholde sig objektiv overfor til eksamen, når NN ligefrem har ansat dem). 
Yderligere brugte NN sin egen virksomhed til at være den ene case compitition, NN reklamerede for 

NNs arrangementer, som man kunne deltage i (Og som kostede penge), samtidig med at det 
konstant blev brugt som eksempel, hvor god en ide NN er. Effektiv forelæsningstid har været utrolig 
begrænset, fordi der konstant har skulle være gruppearbejde og elevoplæg (som 9. semester 

kandidatstuderende bare ikke gider). Synes derfor slet ikke vi har fået gennemarbejdet teorien, og 
synes alt udover litteratur og eksterne oplægsholdere har været for letkøbt og mindede mig mest 
om gymnasiet.  

Jeg stod desværre helt af på den type fremgangsmåde. 
 Synes der har været alt for meget tid, hvor man har siddet og hørt på medstuderendes oplæg, 

hvilket har været meget demotiverende - det er fint med alternative tiltag for at gøre lektionerne 

spændende, men at alt viden stort set er blevet formidlet af ens medstuderende og ikke forelæser 

har været utilfredsstillende. Der har været vildt spændende litteratur og spændende virksomheder, 
der har været at præsentere undervejs. Det startede fedt ud med opgaven om at læse alle artikler, 
og præsentere de ting der relaterede sig til de 3 kapabiliteter. Det var også interessant med 

forelæsningsgangen med cases om Vestas og LEGO. Spændende at høre om Spar Nord og Better 
World Fashion, men der har været for meget med case competitions uden en reel case. Region 
Nordjyllands organisation var ikke særlig interessant, da deres præsentation ikke bar præg af at 

vide, hvad vi i virkeligheden skulle kunne bruge for at lave en god case. Mine anbefalinger er 
derfor: Hold det til en stor case competition som afslutning. Så er der stadig noget over det, som 
man vil gøre noget ekstra for. Fint af starte ud med det projekt hvor de studerende fremlægger, 
men lav resten som en blanding af virksomhedspræsentationer og forelæsninger. 

 Det er dejligt at lave samarbejde med virksomheder, men virksomden burde ikke være underviser 
på modulet. Det blev næsten en rekrutterings forretning da 3-4 studerende blev ansat af 
underviseren. En af mine med studerende oplevede at få et nej til hjælp under en øvelse i 

forelæsningen, med den begrundelse at underviseren havde planlagt et møde. 
 Jeg kan godt lide, at NN har forsøgt at lægge bolden over til eleverne og inddrage dem til 

præsentationer og inputs.  

Det har dog været en smule for meget, og jeg kunne godt ønske, at NN selv havde undervist mere. 
Mange af de præsentationer vi studerende skulle lave omhandlede det samme - så man mistede 
hurtigt fokus, når man har set 4-5 præsentationer omhandlende det samme emne.  
 

Der ud over var det en stor mundfuld at skulle læse 25 artikler til første kursusgang. Måske man 
kunne dele det lidt mere ud, så man også har tid til at lagre det undervejs (her efterspørger jeg lidt 
mere traditionelle forelæsninger).  

 
Ellers et godt fag der var meget praktisk anlagt! 

 Kun én case competition, og mere traditionel klasseundervisning. Dette vil øge motivationen for den 

endelige case competition. 
 Underviseren kunne investere mere i forelæsningen. Det kunne virke som om der er trykket på 

"gentag". Der blev snakket meget overordnet og ikke gået i dybden med materiale. 
 



M11: Projekt- og semesterevaluering 

Samlet status 

 
Samlet set har 4 studerende ud af ca. 50 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en 

svarprocent på 8%. 
 

 

 

Projektarbejde 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

Kommentarer: 
 Det kunne godt anbefales lidt mere at tage til AUB 

 

Fagligt indhold, interaktion, hjælp, samarbejde med projektvirksomhed, gruppedannelse, 
fagligt og socialt samarbejde 
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Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
 God interaktion med vejleder og god muighed for at arbejde med emnet trods det er nyt - 

Blockchain. Det burde være muligt at ønske samme vejleder videre til speciale. Det ville give 

mening i forhold til indsigt i litteratur og emne. 
 Vi havde ingen projektvirksomhed i litteraturstudiet. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

 

Kommentarer: 
 Litteraturstudier er kedelige 
 Meget spændende at dykke ned i et emne på denne måde. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Varierer rigtig meget, men har generelt fyldt ret meget de fleste uger. Kan sagtens være over 25 i 

gennemsnit. 



 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Det er et ulige forhold ml. undervisning og litteraturstudie, der resulterer i, at de fleste ikke kan 

følge med i begge og derfor prioriterer litteraturstudie. Det er ærgerligt! 

 Hvis man skal give en lidt mere generel kommentar - så har der været undervisning i alt for lang 
tid. Dette er gået ud over litteraturstudiet, som i forvejen har været tungt at komme igennem pga. 
læsning. Daglig læsning i andre moduler har således belastet projektet. 

 

Semesterevaluering 

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

 

Kommentarer: 
 Der var edderfløjtme meget forberedelse til M9 lektionerne - men desværre føltes det som om, at 

man ikke behøvede at forberede alt det. 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

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

Viden om projektledelse men også muligheder med teknologi 

 Meget interessante emner, der går perfekt i hånd med tidligere moduler på henholdsvis 1. og 2. 
semester på kandidaten. 

 En kompetence som er blevet udviklet særligt - har været evnen til at fordybe sig i litteratur, og et 

emne fremfor at læse og forstå det overfladiske. 

 

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

 
 
 

Semesterkoordinators tilbagemelding 
Svarprocenterne varierer fra 38 til 54 pct. (dog noget lavere på M11). Evalueringerne skal tolkes med en 

vis varsomhed. De elektroniske evalueringer suppleres af møder i forretningsudvalget på semestret. Der 
er generelt tilfredshed med semesteret, hvis der ses bort fra Modul 9.1 hvor evalueringen ikke er positiv.  
 
Der er en række anbefalinger, som koordinator opfordrer til tages til efterretning, og de er beskrevet i 

det følgende.  



 
Modul 9.1: Modulet vurderes ganske kritisk, navnlig undervisningsformen. Mange studerende er især 
kritiske over for ”flipped classroom” formen, som underviseren afprøvede på dette modul.  Herudover er 
der studerende som hæfter sig ved, at undervisning og forløbet frem mod eksamen har været ”rodet”.  

Evalueringen giver anledning til at undervisningsformen på modulet skal genovervejes, ligesom der bør 

sikres tydelig kommunikation til de studerende ift. eksamen.  
 

Modul 9.2: Modulet evalueres ganske positivt. Det bliver dog anført i kommentarerne, at de studerende 
oplever det uhensigtsmæssigt at dele af litteraturen kun "ligger til gennemsyn ved studiesekretæren" og 
ikke kan tilgås fra Moodle. Det er besluttet på skoleniveau, at litteratur ikke længere ligger til gennemsyn 
ved studiesekretæren, men gøres tilgængeligt på anden vis.  

 
Modul 9.3: Modulet evalueres ganske positivt og giver ikke anledning til ændringer. Dog kan det 
overvejes om tidspunktet for modulet (sent på semesteret) kan optimeres. Bemærkningerne fra de 

studerende tyder på, at deltagelsen i nogle af forelæsningsgangene har været ret begrænset. Dog ligger 
der også en læring i, at de studerende selv skal prioritere deres tid, og de har kendt studieplanen fra 
semesterstart. 

 
Modul 10: Modulet vurderes overordnet set positivt. Der er studerende som hæfter sig ved, at der har 
været for meget tid, hvor man sidder og hører på medstuderendes oplæg. Der er også studerende som 
oplever, at der er så meget læsning, at det er urealistisk at nå at læse det hele. Det anbefales, at der 

følges op på, om pensum er passende ift. ECTS-point.   
 
Modul 11: Projekt- og semesterevaluering. Kun fire studerende har besvaret skemaet, så resultaterne 

skal tolkes med stor forsigtighed.  Sammenholdt med udmeldingerne på FU-møderne tyder evalueringen 
ikke på de store udfordringer. Dog er der studerende som hæfter sig ved den store læsemængde på 
modulerne, som er udfordrende ift at udarbejde litteraturstudie, som opfattes som en krævende opgave, 

da de studerende ikke tidligere har erfaring med denne afrapporteringsform.  
 

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

bemærkninger. 


