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Evaluering, Innovation & Digitalisering 
4. semester, forår 2019 
 

Kvalitativ og kvantitativ evaluering 
De studerende har evalueret semestret både kvalitativt gennem forretningsudvalgsmøder (FU-møder) og 
kvantitativt via elektroniske spørgeskemaer. De studerende har således modtaget et elektronisk 
evalueringsskema til udfyldelse efter hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 

semesterevaluering ved semestrets afslutning. Der er henover semestret holdt min. to FU-møder med 

deltagelse af studenterrepræsentanter og semesterkoordinator. Resultatet af de kvantitative evalueringer 
fremgår i det følgende. 
 

Kvantitative evalueringer 

 
M13: IT som pædagogisk værktøj 
 
 

Status 
 

 
 
 
Evalueringen er gennemført af 9 studerende ud af 17 mulige, hvilket giver en besvarelsesprocent på 

53%. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 
 

Kommentarer: 
 Didaktiske læringsmønstre er stadig uklart. 
 De sidste par undervisningerne har dog været lidt flyvsk 
 pga. egen hukommelse jeg ikke føler mig fuldt rustet. 

 Undervisningen har været fornuftig og let forståelig. 
 
  



 

Interesse for fagområde 
 

 

 

Kommentarer: 
 Interessant med hvordan undervisning kan ændres. Nogle gange ku' det være interessant også at 

have set på hvordan ikke-IT-værktøjer kunne have ændret ting, men det er jo nok ikke lige denne 

uddannelse 
 Jeg synes oprindeligt at området, som modulet behandler lød uinteressant - det sagt synes jeg 

bestemt området er blevet mere interessant efter modulet, dog trak de sidste 3 moduler lidt ned 
igen, da de blev relativt langtrukne. 

 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
 Jeg må være ærlig at sige, at workshoppen med dem fra København var lidt noget fis, og lærings-

outcom'et var uklart, og hvad man helt nøjagtigt havde tænkt sig med workshoppen er også uklart. 
Man havde åbenlyst ikke planlagt på forhånd, og fx 360-videokameraerne virkede ikke, fordi der 
manglede noget så simpelt som et SD-kort i dem. Sådan noget undersøger man altså på forhånd, 
og vi brugte jo nærmest hele eftermiddagen på at få det til at virke, for derpå at opgive, og så 
lavede vi noget Skype-halløj i stedet, hvor det er lidt uklart, hvad vi skulle med det. I det mindste 

var det en rigtig god manifestation af dogmet dette semester: At IT ikke bare skal være for IT's 
skyld, så det er klart det vigtigste, jeg kan tage med mig fra den workshop som et indirekte 
læringsmål. 

 Et af de bedre fag vi har haft på uddannelsen. Kunne godt udvides, og kunne give interessante 

forløb, hvis man implementerede koncepter fra det og skabte en kultur omkring et sådanne fokus. 
 Generelt har modulet været velplanlagt og godt afholdt med både teori, empiri og øvelser. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 

 

Kommentarer: 
 Er super glad for NNs undervisning. Men dem fra København var virkelig ikke godt. Er lidt i tvivl om 

NNs forelæsning, da den bar meget præg af, at vi skulle kende en masse teorier i forvejen (som 

ikke stod i teksten), og som vi aldrig før havde hørt om. Så det faldt lidt til jorden, og på et 
tidspunkt gav NN også selv lidt op, i stedet for at forklare teorierne, og så kørte NN bare 
forelæsningen igennem lidt rutinepræget, og vi sad og fik nok i virkeligheden ikke så meget ud af 
det. En briefing ift., hvilken slags uddannelse, vi er på, og hvad niveau og fag vi tidligere har haft, 
ville nok være på sin plads en anden gang. Jeg ved ikke, om hun troede, at vi var kandidater eller 
phd'er, eller hvad hun troede. 

 Det har været et interessant fag, der har givet indblik i læring og hvordan både undervisers og 

elevs rolle er i varierende undervisnings situationer. 
 Jeg føler personligt at jeg er blevet meget klogere på et fagområde, som jeg i forvejen vidste meget 

lidt til intet om. 

 
 

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

 
 

Kommentarer: 
 Jeg har læst det hele, mere eller mindre grundigt. Isa Jahnke er ikke min favorit, og har ikke rigtigt 

købt argumentet med CrossActionSpaces (endnu), ... men det kommer nok. 
 
Faktisk var NNs gæsteforelæsning rigtig godt, for jeg vidste i forvejen absolut intet om didaktik og 

læringsteorier, så det burde faktisk have været en af de aller-allerførste forelæsningsgange, som vi 
dermed kunne referere til og tænke over, imens vi læste Isas bog. Den er sikkert god nok, men den 
var klart henvendt til måske lærere og forskere, som i forvejen vidste en masse om emnet. Hvis 
man på et senere semester kunne blive introduceret, måske af en gæsteforlæser fra UCN eller 
sådan noget, for hvad læring og didaktik er, og alle de der grundlæggende teorier og modeller, 
såsom zonen for nærmeste udvikling, så ville det klart være nemmere at læse Isa Jahnkes bog, og 

alle artiklerne i øvrigt. 
 Skimmer mest 

 Det mest blev læst forud for lektionerne, dog ikke det hele. 



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

 
 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Vi vil MEGET gerne beholde NN som underviser og forsker. 

 
Det er kritisabelt ikke at forlænge en central medarbejder på en uddannelse, som vi flere gange har 
fået at vide er "et strategisk fokusområde på universitetet". 
 

Det giver jo ikke mening at sige det, og så afskedige en af de vigtigste medarbejdere på 
uddannelsen. 

 NN var god! 
 Fed modul, havde en rodet start og de sidste par moduler var lidt specielle. Men alt i alt var det et 

super fedt modul 
 De sidste 3 kursusgange følte jeg ikke som aaalt for givende ift. de resterende. 

 Modulet var generelt fornuftigt, det var dog beklageligt at en forelæser (lektion 3 tror jeg) blev nødt 
til at melde fra - dog fik vi en god erstatning. Derudover var gæsteforelæserne på de sidste 3 
lektioner måske lidt utydelig ift. læringsmålene. 
 
Generelt var undervisningen dog fornuft og gav et enormt godt indsigt i feltet. 

 

M14: Kvalitetsstyring og performancemanagement 
 

 

Status 

 
 

 
Evalueringen er udfyldt af 9 studerende ud af 17 mulige, hvilket giver en svarprocent på 53%. 
  



5 
 

 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
 Jeg kan virkelig godt lide, at NN præsenterer litteraturen og formålet med litteraturen som det 

første, inden hun overhovedet starter med forelæsning. Det er helt klart noget, som jeg vil foreslå, 

at alle forelæsere gør, så man ved, hvad de har tænkt (og om de har tænkt) noget med litteraturen 
til den pågældende lektion. 

 Det har været svært til tider, men teorierne er blevet klargjort. 
 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Det er virkelig spændende, men også mega svært. Klart noget, jeg måske godt kunne tænke mig at 

læse videre med i fremtiden, fx på kandidaten. 
 Politik er altid lidt hip hap, men feltet er bestemt blevet mere interessant (tilmed meget mere 

interessant). 
 Jeg kunne ikke lide måden vi blev undervist på, personligt er jeg ikke til "folkeskole" læring hvor vi 

for direkte opmærksomhed fra underviseren. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 



Kommentarer: 
 Der er virkelig nogen på det her hold, som generelt er ret negativt indstillet til enhver ændring. 

Personligt har jeg været super glad for det med at sidde i rundkreds. Jeg følte mig meget mere 

inddraget og vågen. Jeg er normalt ved at dø efter 4 timers alm. forelæsning. 
 Oveordnet har undervisningen været ganske fornuftig med nogle til tider upopulære metode. Det 

bør dog bemærkes at disse formentlig skyldes uvanthed - desuden forsvant denne 'upopularitet' 
med tiden, da den blev tilvænnet - faktisk viste det sig at være rigtig fint. 

 Der er var alt for meget læsning i forhold til brug af det 
Underviser sagde selv "i skal bare læse det hurtigt igennem, det er jeg god til"  
ja, men det er ikke alle der kan læse 160 sider hurtigt og huske det 

 Øvelserne var virkeligt ringe forklaret og der var ingen gennemgang af, hvad der var rigtigt og 
forkert. Dermed ingen læring ifm. øvelser. 
 

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

 
 

Kommentarer: 
 Altså... det håber jeg i hvert fald. Det vil eksamen jo vise. 
 NN "underviser" ikke rigtigt. NN har en masse impliciterede antagelser om, hvordan tingene hænger 

sammen. Disse antagelser er meget vigtige, men de bliver ikke forklaret for eleverne, og hvis man 
spørger ind til det, så får man at vide, at man må læse bedre. Det er ikke derfor, at man læser og 
møder op med spørgsmål, for arrogant at blive irettesat. Det er et generelt problem med NN, at hun 
er virkelig arrogant. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Styringsreviewet var alt for meget. 

 
Med undtagelse af den statistikbog, vi skulle låne på AUB, så har jeg læst det hele. Man kan ikke 
forvente, at et helt hold kan låne 1 tilgængelig bog på AUB, man må scanne det ind ligesom alle 
andre forelæsere gør, eller undlade at benytte det som litteratur. Alternativt, må man lægge det 

som sekundær litteratur. 
 Der har til tider været meget læsning, men omvendt er det typisk meget relevant. 

 En del blev skimmet. 
 Jeg har læst det hele, men NN gennemgang har været virkelig ringe, rodet, og uden mål. 
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Hvad er: - - dit tidsforbrug til forberedelse til den enkelte kursusgang? 

 

Kommentarer: 
 Helt ærligt har jeg ikke styr på det, men jeg er bestemt over 8 timer. 
 Mængden af primær litteratur var overvældende 
 Jeg er en af de dygtigste på holdet og får generelt 12 til alt. Men når en underviser ikke vil forklare 

materialets implicitte antagelser, så er det spildt tid, eftersom det er det vigtigste at lære. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Mere "rundkredsundervisning". Har personligt været glad for det, men man må vel tage det som en 

dialog med eleverne, så de føler sig inddraget ift. undervisningsformen. I sidste ende er 
undervisningen vel til for de studerende, og ikke underviseren, så hvis de studerende er 

overvejende negativt indstillede, så må det bare være deres problem, selvom underviseren måske 
ikke føler, at vedkommendes professionalisme skinner igennem i en traditionel forelæsning. 

 Ved godt at det nok bliver lidt svært, men lidt mindre læsning ville være rart. 

Mulighed for at tage noter på computeren - ikke alle misbruger muligheden for at tage noter derpå 
;-) 

 Fed tanke at undervise på, det er en ny måde at gøre tingene på, elsker tanken med at vi skal have 
en dialog og snakke om tingene. Jeg stod bare af på det pædagogiske og holdningen til brugen af 

IT. Folk lærer forskelligt og nogen har sikkert fået meget ud af det, personligt fik jeg intet ud af det. 
Kunne ikke følge med uden en konkret powerpoint på tavlen og kunne ikke rigtig finde ud af at tage 
noter til undervisningen. 

 -Mindre "gruppe" undervisning 
-Mindre fokus på os, mere fokus på undvisningen  
-Ikke stop undervisning bare fordi nogen ikke har læst 
-Mindre gruppearbejde 

 På trods af meget negativitet i starten af modulet (grundet undervisningsformen), synes jeg 
generelt at modulet var rigtig godt. Vi er blevet sat godt ind i tingene, af en underviser, der 
tydeligvis har meget erfaring i området.  

Det var en skam at der opstod en så negativ stemning i starten, der påvirkede forholdet gennem 
semesteret. 

 NN er en af de exceptionelt dårligste undervisere, jeg nogensinde har haft. 

 
Det startede med en klage fra en af de andre studerende, efter at NN arrogant havde irettesat os på 
første lektion. Det var egentlig blot et ønske om at få lov til at få slidsene før undervisningsgangen, 
og at få lov til at tage noter på computeren. Men det måtte vi da overhovedet ikke bestemme noget 
om. 
 
Efterfølgende skriver nogen så en klage, og så bliver hele holdet irettesat, og de resterende 11 

lektioner var utroligt trælse at komme igennem. Næsten hver lektion har hun brugt implicitte, 
spydige trusler, at vi er universitetsstuderende, og at hvor vi dog har fået ideen om, at vi 
overhovedet har noget at skulle have sagt. 
 

Og hun har konstant brugt truslen "Nå, ja, nu må vi jo se, hvor mange består eksamen". Det har 
hun helt seriøst sagt gentagne gange på forskellige implicit sarkastiske måder, når tingene ikke lige 
gik efter hendes hoved. Hun er en ganske forfærdelig underviser, og er ekstremt arrogant. 

 
Af andre ting, hun har sagt, er, at der er rygter om vores hold på universitetet, at ingen undervisere 
gider undervise os, og at vi har ry for at være et forfærdeligt hold. Hun har tilmed også sagt, at 



Aalborg Universitet er kendt for at være for de svage, lavtpræsterende studerende, der ikke kunne 
komme ind andre steder. Så alt-i-alt er NN en virkeligt demotiverende underviser. 
 
Knap en uge før eksamen får vi så pludseligt at vide, ud af det blå, at vi kun må have 1 sides noter 
med ind til den mundtlige eksamen (altså kun på den ene side af 1 stykke papir) — til 14 
spørgsmål, altså 14*15 minutters forberedelse = 3.5 timer. Sådan noget oplyser man naturligvis 

om længe før. 
 
Hun har hele semestret virkeligt anstrengt sig for at gøre sig selv så ekstremt upopulær som muligt. 
Det bringer skam over vores studieretning, og vi har forhørt os ved andre studerende på andre 
studier. Det er totalt forrykt og uhørt, ikke at måtte få powerpoints udleveret og ikke at måtte tage 
noter på PC. Dette har ført til, at mine noter til M14 har været nærmest totalt ubrugelige, fordi der 

ingen kobling er mellem mine noter på papir og det materiale / powerpoints, vi har været igennem. 

 
Jeg skrev en personlig klage til hende over hendes væremåde, da det blev for meget for mig, at 
hun konstant kom med sine spydige kommentarer. Af denne årsag var jeg ekstremt nervøs til 
eksamen. Det er svært at sige, om eksamen gik som den gik, fordi jeg skrev en klage til NN over 
hendes trussel om "nu må vi se, hvor mange består eksamen", eller om jeg ganske enkelt var 
lavtpræsterende. Sidstnævnte ville jo være overraskende, idet jeg generelt er højtpræsterende. 

 
Nu er det jo, som det er; men overhovedet at sætte studerende i sådan en situation, hvor man skal 
være bange for, om man består, fordi man har en komplet uduelig underviser, som konstant 
kommer med spydige, sarkastiske kommentarer, om at vi er dårlige studerende. Marie må være 
billedet på, hvordan man ikke underviser, og jeg kan overhovedet ikke forstå, at hun har en 
underviserrolle her på universitetet. 

 

M15: Brugerfokuseret innovation og design 
 
 

Status 

 
 

 
Evalueringen er gennemført af 7 studerende ud af 17 mulige, hvilket giver en svarprocent på 41%. 
 
 

Læringsmål og anvendelse 
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Kommentarer: 
 Ligger ikke særlig meget op til projektet dette semester. 

 

 

Kommentarer: 
 Synes det er interessant, men ikke det fagområde, der tænder mig mest. 
 Det virker meget logisk, meget af det vi har lært. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
 Litteratur har været on point. Rart med lidt mindre end der har været til de andre, så man har 

kunnet læse lidt mere i dybden. 

 
Havde det ikke været for forelæsers opfølgning på øvelser, havde de lagt et sted mellem 
"utilfredsstillende" og "meget utilfredsstillende", men evnen til det, gør så stor forskel, at den ender 
i meget tilfredsstillende i stedet, da jeg synes forelæser(NN) skal have et klap med på skulderen 

pba. det 
 
 

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

 



Kommentarer: 
 Sat til middel, men tangerer til stort. - Delvist pga. en smule repetition fra andre forelæsninger 

 

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

 
 
 

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

 

Kommentarer: 
 on point 2 timer vil jeg sige. Hverken mere eller mindre. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Der er mange gentagelser fra tidligere innovations-/entreprenørskabsmoduler, selvom det er meget 

mere uddybende. 
 Ikke andre end de på dagen for L12 nævnte. 

 

M16: Semesterprojekt: IT som pædagogisk værktøj 
 

Status 
 

 

 

 
Evalueringen er gennemført af to studerende ud af 17 mulige, hvilket giver en svarprocent på 12%. 
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Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

 
 

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

 
 

Hvem var din vejleder? 

 

 
 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

 
 



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

 
 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Der er alt for meget projektarbejde, og vi har talt om i klassen, at det blot bliver til 

standardopgaver med samme struktur og metode hver gang. Det ville virkelig hjælpe at have 
projekt fx hvert andet semester (fx 2., 4. og 6. semester), hvor det så bygger på forrige semestres 
teori, sådan at vi ikke sidder og skal lave et projekt baseret på teori og metode, som vi endnu ikke 
har lært noget om. På denne måde kan vi komme langt tidligere i gang, og vi kan skrive et meget 

mere vidende projekt. Jeg mister ærlig talt lysten til Aalborg Universitet på denne måde. Jeg 
anbefaler ingen at studere her, men at søge lignende uddannelser andetsteds. Endvidere har jeg på 
kandidaten tænkt mig at skifte til et andet universitet, for jeg mister lysten til at gå på universitetet 
på denne måde. Det er komplet drænende at arbejde med personer der ikke gider og desuden er 
ude af stand til at arbejde seriøst i en projektgruppe. Jeg kan simpelthen ikke anbefale Aalborg 
Universitet til nogen studerende, for det er det samme useriøse gruppearbejde og ligegyldige 

projekter, som i gymnasiet. Derudover er det meget svært at skabe kontakt til (på dette semester), 
skoler som vi kan samarbejde med. Projektarbejdsformen er her på BID alt for rigid / ufleksibel, og 
jeg vil opfordre til en seriøs fornyelse på det punkt. 
 
Aalborg Universitet har ry for at tiltrække fagligt svage studerende, der ikke kan komme ind andre 
steder, og oplevelser som den jeg har her rygtes jo til andre steder, kan jeg høre på venner, jeg 
taler med fra andre universiteter. Denne her PBL-arbejdsform skræmmer de dygtige studerende 

væk, i hvert fald i den overdrevne mængde det eksisterer i lige nu på BID. 
 

Semesterevaluering 
 

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

 

Kommentarer: 
 2-3 timers læsning per lektion. 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 
 
 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: 
 Er blevet bedre til at læse det væsentlige og skimme det uvæsentlige i tekster. 
 Ved ikke. 

 

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

 
 
 

 

Semesterkoordinators kommentarer 
 
M13: IT som pædagogisk værktøj 
De studerende har især været glad for Gitte som underviser. Mange påpeger, at det har været en 
udfordring, at mange undervisere har været inde over modulet. Det understreger, som vi har set før, at 



det er vigtigt med en tæt koordinering, når mange undervisere er på et modul. Øvelserne/workshoppen 
kan også justeres, og der er gode indspark i de studerendes kommentarer ovenfor. 
 
M14: Kvalitetsstyring og performancemanagement 
Den gennemgående underviser og dennes metoder deler i den grad vandene i evalueringen, hvor der 
både er gode og dårlige bemærkninger. Da nuværende underviser ikke længere ønsker at gøre modulet, 

så er det begrænset, hvor meget læring vi kan trække ud af evalueringen. Jeg gennemgår evaluering og 
modul med den nye modulkoordinator. 
 
M15: Brugerfokuseret innovation og design 
Modulet bliver evalueret til den positive side. Dog er der en lav svarprocent på kun 41 %. Det skal 
bemærkes, at der nævnes gentagelser fra tidligere lektioner, hvilket er et gennemgående problem for 

innovationsmodulerne. Det er et opmærksomhedspunkt 

M16: Semesterevaluering 
Desværre har kun to studerende svaret på denne evaluering. Det skyldes formentlig, at evalueringen ikke 
sker som led i den sidste undervisningsgang. Den ene af de to har tydeligvis haft en dårlig oplevelse med 
gruppearbejde, men der kan ikke siges noget generelt pga. den lave svarprocent. 
 
 

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

 


