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Evaluering af 1. semester, BID, 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: Udvikling af IT 

 
 

Status 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 27%, svarende til at 6 studerende ud af 22 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 
 

 

Kommentarer: 
 



Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
 
 
 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
 

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

 

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

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Benyt et program i stedet for flere programmer, da det er forvirrende med flere programmer - Men 

det blev også ændret, da vi snakkede med underviseren om det 
• Giv nogle lektier for til nogle af lektionerne i modulet som indebærer at lave simple programmerings 

øvelser, når man når så vidt i modulet. Så man får hands on experience med miljøet, og tvinger sig 
selv til at forstå hvordan det skal sættes sammen. 

• Christian er en enorm god underviser, og jeg glad for vi har haft ham, fordi han er så nede på 
jorden og elsker at snakke. Han er meget passioneret om sit fag, også det med at han er 
projektleder ude i en virksomhed, giver en god forudsætning for den undervisning man modtager. 
Da han også inddrager det i hans forelæsninger. 
 
Det eneste jeg tror christian skal blive bedre til, er at beslutte hvilket kodesprog vi skal lærer fra 
start af.  
Jeg har heldigvis lidt erfaringer med programmering selv, så for mig var det meget let at følge med. 
Men der var rigtig mange medstuderende der aldrig i deres liv har kodet før, eller set det. Så for 
mange er det en ny verden, som ikke er helt forstå. 
 
Men til Christians forsvar skal det også siges at programmering er svært at lærer at forstå til blot 12 
lektioner, og det er jo ikke kun det men også at programmering kun udgør 15% af eksamen, så for 
at sige det meget konkret, så er det jo svært at skal prioriterer det, når det ikke er engang er nok 
for at bestå faget alene.. Hvilket er trist, fordi jeg så flere medstuderende gå fra forelæsning, da de 
fik den information.  
Jeg tolker det lidt ligesom, at så kan det bare være lige meget, nu hvor det kun udgør 15%... 
Hvilket er trist at se... 

  



M2: Organisation og offentlig forvaltning 
 

Status 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 59%, svarende til at 13 studerende ud af 22 mulige har gennemført hele 
evalueringen. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
• Føler der er lidt mangel på læringsmålene, men det er jo ikke være at vi læser op på dem :) 

 

Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
• I takt med vi har lært mere, så føler jeg at vi har lært meget mere. 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
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Kommentarer: 
• Jeg føler øvelserne burde laves samme med en side kammarat eller i par i stedet for studiegrupper. 

Det skal siges der er ikke noget galt med min studie gruppe. Jeg føler bare at ofte kommer vi ud i 
vores grupper, også er der enten en af os eller flere der har ikke læst teksten eller case'ne det til 
den pågældende dag.Det må folk jo selvom, men føler bare at niveauet falder voldsomt hvis man 
havner ud i at flere af sin gruppe har læst teksterne. Hvilket gør øvelserne træls at lave. 

• Litteraturen, var meget svært at arbejde med fra starten. Dette kunne dog nok bare være grundet i 
at det var starten på det hele. 

 

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

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
• Det bliver meget tungt med det sekundære litteratur, men det en mulighed for andre som 

interessere sig ekstra meget for faget. 



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

 

Kommentarer: 
• Varighed selvfølgelig, men for det meste 2-4 timer. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Igen det med at lave øvelser i par, hvis man føler mere for det, så man ikke skal trække en helt 

studiegruppe med, eller bliver strukket ned af en.  
 
Udover det, synes jeg det skal stå mere eksplicit hvilket kapitel forelæseren tager udgangspunkt i. 
Det skal ikke misforståes som at jeg ikke kan se hvad vi skal læse. Det skal forståes at nogle gange 
bliver der lagt mere vægt på det frem for det andet. 
 
Det lagde jeg først mærke til fornyeligt at der står: "Kapitel xx,  Forelæsningen tager udgangspunkt 
i kapitel xx"  
Vil bare ønske at fremadrettet at det fremgår tydeligere 

• Nogle gange kunne det godt være stressende at følge med, fordi der var så meget, som man skulle 
nå igennem på en lektion 

• Mere fokus på, at uddybe teoretikere. Det kan meget hurtigt blive en smule forbipasserende, når 
teoriens grundlægger kun bliver nævnt en enkelt gang, og man allerede er videre til næste slide 

• Mere skriftligheds-forberedelse 
• Flere skriftlig øvelser. 
• Mit eneste problem med modulet var at allokering af tid til de forskellige powerpoint slides var lidt 

ringe. 
 

M3: Offentlig innovation 
 

Status 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 18%, svarende til at blot 4 studerende har gennemført hele evalueringen. 
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Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 



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

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Underviserens tilgang til samtlige moduler var Uengageret og ringe. 
• Der var lidt problemer med hensyn til deadlines af opgaver, og hvor de skulle afleveres henne. Jeg 

vil sige at hvis man gerne vil have at alle skal lave et essay, så burde det være obligatorisk. 
• Kunne godt have brugt en opsamling i starten af hver lektion, omkring den sidste lektion. Syntes 

også at det ville have været brugbart at lave et kort som i lektion 12, lidt mere. det var meget 
brugbart. 
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M4: Evaluering af semesterprojekt ”Offentlig innovation” og semestret som 
helhed  
 
 

Status 
 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 18%, svarende til at 4 studerende ud af 22 har gennemført hele 
evalueringen. 
 
 

Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

Kommentarer: 
• Både og. Jeg havde forståelsen at dette modul var vigtigt for rapport skrivning, og jeg må da også 

ærligt indrømme at jeg har lært noget, og genopfrisket nogle ting. 
 
Jeg vidste dog ikke at vi skulle have et metode afsnit i rapporten, før meget sent, som egentligt 
faget bygger op omkring. 
 
Så måske til næste år, skær det lige ud i pap, at det er et afsnit der skal stå i rapporten. 
Også fordi mange blev væk fra timerne (jeg mødte dog op til alle) Så folk havde nok dømt det ikke 
nær så vigtigt. 

  



 

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

 

Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
• Jeg er lidt utilfreds med den måde vi fik casen udleveret. Jeg synes det er en fin case vi har fået, 

samt blevet en del klogere på hvad emnet er. 
 
Dog synes jeg at man først skal have undervisning i PBL, når man har fået casen.  
Skub det lidt senere hen i kalenderen, fordi ved at vi starter så hurtigt ud, så mister man lidt tråden 
i hvorfor man har faget. 
 
 
Sanne skubbede den sidste lektion til efter vi havde haft interviews, og det var fantastisk! Det hjalp 
super meget, fordi den bandt en knude på det vi skulle vide til at begynde analysering. 
 
 
Kasper er enorm god vejleder, meget fleksibel med tiderne, det eneste jeg blot vil ønske at han ikke 
skulle på alle de kurser, haha 

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

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

 

Kommentarer: 
• Lige end til videre synes jeg den har ligget mellem 10-15, men vi har haft forelæsninger 

Jeg er dog sikker på at nu hvor vi rapport skrivning, kommer vi til at bruge over 25 timer. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Lektionerne til modulet giver ingen mening at have så tidligt på semesteret, den lektion vi har fået 

mest ud af har været lektion 7 som lå til slut i November, hvor vi kunne tage relevans af lektionen 
til projektet og den empiri vi havde indsamlet dertil. Hvis flere af lektionerne i modulet havde lagt 
tidligere på semesteret havde undervisningen givet meget mere mening. 

• Start modullet senere, måske sidst September, i hvert fald først start når man har fået casen 
udleveret. 

• Lektionerne lå alt for tidligt i forhold til skriveprocessen 
 

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

 

Kommentarer: 
 



Studiets indhold & faglige/sociale miljø 

 
 

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

• Den røde tråd, i og med hvordan forskellige fag kan drage visse paralleller 
• Mine sociale færdigheder, i takt med gruppearbejdet, og de sociale arrengementer på instituttet har 

været super godt. 
Hvordan man leder og indretter en organisation (modul 2 toeri) har helt klart været det mest 
spændene vi har haft om 

• Gruppearbejde 
• J 

 

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

 

 
 
 
 

Kommentarer fra semesterkoordinator 
Der er utrolig stor forskel på, hvor mange studerende, der har udfyldt evalueringerne – desværre. Det er 
et tilbagevendende problem, og jeg kan ærligt talt ikke forstå hvorfor. 
Men overordnet set, så vurderes semesteret til den positive side, men der er flere ting, vi kan gøre 
bedre. Både i den overordnede koordinering af særligt i forhold projektarbejdet. 

M1: Udvikling af IT 
Modulet bliver generelt vurderet godt. Der var lidt problemer med, i hvilket sprog undervisningen skulle 
foregå, som det fremgår i evalueringerne. Det blev der dog rettet op på efter et FU møde, og modulet har 
kørt godt. Jeg har været i dialog med underviseren, som ikke har yderligere kommentarer til 
evalueringen, men tager kommentarerne til efterretning. 

M2: Organisation og offentlig forvaltning 
Evalueringen er fin. Modulkoordinatoren meddeler mig, ”at de vil arbejde lidt mere med øvelser og 
udfoldning af teoretikere, så det vil vi vende i undervisergruppen”. 
 
Det virker fornuftigt. 

M3: Offentlig innovation 
Desværre har kun 4 udfyldt evalueringen, og det er derfor svært at sige meget. 

M4: Evaluering af semesterprojekt ”Offentlig innovation” og semestret som 
helhed  
 
Vi skal have en tættere koordinering af projektarbejdet. De studerende vurderer casen god og 
spændende, men det har haft lidt svært ved at finde ud af, hvordan de skulle skrive projektet. Det 
samme gælder koblingen mellem PBL modulet og projektskrivningen. 
 
 
Jeg anbefaler, at vi laver et 1. semester team, der står for at koordinerer case-arbejdet og de forskellige 
moduler. Det er svært for mig, at være semester koordinator for både 1., 3 og 5. semester udover den 
generelle koordination af hele studiet. 

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager koordinators kommentarer til efterretning og har ikke yderligere at bemærke. 
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