
Evaluering af 3. 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. 
Desværre er der ingen studerende, der har udfyldt den kombinerede projekt- og semesterevaluering. 

 
M9: Velfærds- og sundhedsteknologi 
 
 

Status 
 

 
 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 64%, da 9 studerende ud af 14 mulige har gennemført den samlede 
evaluering. 
 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
• Der blev ikke fra starten af dette modul, præsenteret hvad målet var med det og hvordan vi skulle 

nå læringsmålene. 
• Der har været få, hvis overhovedet nogen, teorier som kan anvendes ift. modulet. 
• Hvilke teorier og metoder 
• Tja, der har ikke været nogle teorier... 
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Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Fag området interessere mig rigtig meget 
• Fagområdet virker ikke til at have sammenhæng med de øvrige moduler på semesteret, og det er 

svært at se sammenhængen mellem modulet og resten af uddannelsen. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
• Litteraturen har tit bare været en rapport, som ikke nødvendigvis gav nogen mening i forhold til 

lektionen. Der blev typisk ikk uspecificeret hvilke dele af rapporten der var vigtig selvom det nogen 
gange kun var en lille del. 
øvelserne har desuden været helt ved siden af og har ikke været noget der har givet mere læring. 

• Litteraturen har været svær at planlægge omkring, da ikke alt litteratur har lagt tilgængelig på 
Moodle fra starten af semestret. 

• Pædagogisk: Ja, det var da meget nemt og indholdsløst. 
Litteratur: Ringe og meget det samme. + Meget lidt læsning og det der var, var trist. 
Underviser/elev-forhold var ringe. 
SQL hæver øvelseslæring 



 

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

 

Kommentarer: 
• Modulet har lært mig nye ting på sundheds området, men det der havde med it at gøre blev meget 

en gentagelse af de tidligere it moduler. 
• Som nævnt tidligere, så er det svært at se sammenhængen mellem modulet og uddannelsen.  

Det virker som om, at der har været for stort et fokus på det "hårde" teknologi, og opbygningen af 
databaser, hvor det ikke har været fokus på nogen måde i semesterprojektet. 

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

 

Kommentarer: 
• Igen, svært at planlægge læsning, når litteraturen ikke har været tilgængelig på Moodle. 
• Der var ikke så meget at læse 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Hav styr på hvor modulet skal ende fra start, i stedet for at holde det åbent det skaber mere foring 

end godt. 
 
Præsentere SQL, men på en kursusgang istedet for at bruge så meget spild tid på noget som måske 
ikke engang skal med til eksamen. 
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det virker som om de ikke rigtig passer ind med resten af modulet 

• Modulet skal have et fokus, der stemmer overens med resten af uddannelsen. Dvs. at vi ikke skal 
introduceres til opbygning af databaser, SQL osv., hvis det ikke har yderligere relevans til resten af 
uddannelsen.  
Det virker som om, at der har været et mismatch mellem uddannelsens fokus, og modulets fokus. 

• Quit it. For lidt materiale at bygge et helt modul på. 
• Alt litteratur tilgængeligt fra semestrets start 

Bedre sammenhæng med semestrets tema og de andre moduler 
Bedre information om eksamensform  
Flere konkrete teorier/metoder (ved godt at det nok er lidt svært i dette modul)  
SQL var forholdsvis spændende, men vi ved ikke rigtigt, hvad det skal bruges til 

• Langt større inddragelse af teori og casearbejde 
• Jeg synes —og kan fornemme på vores samtaler internt i klassen og til FU-møderne— at jeg nok er 

den eneste, som har fået noget ud af øvelserne og undervisningen. Jeg synes faktisk, at det her 
modul måske har været et af de mest relevante ift. vores uddannelse indtil videre, og 
databaseøvelserne var overhovedet ikke svære at gennemføre eller svære at forstå. IT læres bedst 
ved trial-and-error, som jeg ser det. 
 
Der er ligesom en eller anden underlig indstilling i klassen til, at vi ikke selv behøver gøre en aktiv 
indsats for egen læring, men at alting bare skal blive serveret i lettilgængelig form og at alting skal 
være ligetil og let at forstå. Jeg har følt, at hele klassens indstilling til dette modul har været een 
langvarig klagesang, til trods for, at jeg i hvert fald mener, at det har været det mest spændende 
modul dette semester. 

 

M10: Politikdannelse, -analyse, implementering og evaluering 

 

Status 
 

 
 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 79%, da 11 ud af 14 mulige studerende har gennemført hele evalueringen. 
 
 
 

Læringsmål og anvendelse 

 



Kommentarer: 
• Bedste teoriorienterede modul dette semester. Ikke at det siger det helt vilde, men det er rart når 

der er noget håndfast man kan lægge som perspektiv.  
Der er ikke lært en proces, men lært et værktøj. 

 

Interesse for fagområde 

 

 

Kommentarer: 
• Men har i hvert fald fået en fornemmelse for, hvor vigtigt, men også hvor svært, evaluering virkeligt 

er. Så selvom det virker træls og kedeligt nu, så er jeg ret sikker på, at det bliver centralt for, hvad 
jeg end kommer til at arbejde med senere. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 
 

 

Kommentarer: 
• Øvelser var fine.  

Forelæser havde gode opfølgende spørgsmål og overvejelser i forbindelse med præsentationer 
• Super anvendelse af øvelser i evaluering. Det bidrog meget til refleksion af det anvendte og gav en 

bred orientering om evalueringsbølger. 
• Igen, som i M11, så har fremmøde blandt mine gruppemedlemmer generelt været problematisk, 

men jeg har fornemmelsen af, at evalueringsdesigns er blevet meget bedre, når jeg selv har siddet 
med det alligevel, så det har egentligt været fint nok. 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 

Kommentarer: 
• Middel - Men alligevel det modul jeg har haft størst udbytte af i dette semester næstefter 

metodefaget. 
jeg har reelt følt jeg er blevet mere bevidst om ting i dette modul versus 9 og 11. 

• Første halvdel af modulet har været bedre end sidste del. 

 

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

 

Kommentarer: 
• Læst alt, men meget er skimmet. 
• igen, første halvdel spændene, evaluerings delen blev lidt for gentagende. 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• N/A 

  



M11: Entreprenørskab, service-, produkt- og procesinnovation 
 
 

Status 

 
 
 
Besvarelsesprocenten er på 79%, da 11 studerende ud af 14 mulige har gennemført hele evalueringen. 
 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
• Undervisningen har på fin vis fulgt målene og har lykkedes i at oplære eleverne i nogle specifikke 

kompetencer. 
• Man kan aldrig huske om vi blev informeret...det gjorde vi sikkert. 
• Har svært ved at forstå, fordelen ved den model der blevet brugt igennem modulet. 
• Havde forventet endnu mere iværksætteri 
• Jeg vil gerne sige, at jeg fra starten har følt, at bogen er meget triviel og uakademisk. En slags "10 

Steps How To Improve Your Life"-agtig bog. Jeg vil anbefale at finde en anden bog, og måske flere 
akademiske artikler. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
• Innovation har altid stået mig nært og kært og det er bestemt ikke mindsket efter kurset - det har 

været ganske fornøjeligt. 
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• Synes innovation er spændende, men synes ikke om den måde dette modul har været styret det 
har været det motiverende. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
• Det har været rigtig godt, at vi har kørt vores egen proces i form af en lang øvelse, der har haft 

sammenhæng med vores forelæsninger. Det giver en helt anden tilgang til de værktøjer osv. vi har 
arbejdet med 

• Litteraturen har sommetider været meget selvsigende, men har til tider også været udemærket og 
spændende. 
 
Øvelsen har været helt fantastisk! 

• Litteraturen er lidt hverken eller - hovedbogen var lidt et opslagsværk, men pæn og meget letlæst. 
• Øvelserne har fungeret dårligt, da det har krævet at alle for gruppen var der for at få noget 

ordentligt ud af øvelserne 
• Øvelserne kan struktureres bedre - så de er mere "udarbejdende", altså, mere praktisk 
• Gruppesammensætningen har ikke være optimal. Jeg har desværre ikke fået det udbytte af 

gruppeøvelserne, som jeg gerne ville have haft. Det har især været fremmøde blandt mine 
gruppemedlemmer som har betydet, at jeg mange gange har måttet lave øvelserne alene eller 
sammen med andre grupper. 

 

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

 

Kommentarer: 
• En smule gentagelser fra egne erfaringer og undervisning udenfor uni, ellers godt indblik i flere 

forskellige (innovations-faglige) metodelogier 
• Meget af det lærte lignede noget vi har haft på foregående semester i HCI og innovationsmodulerne 
• Meget gentagende fra tidligere moduler, i innovations sektionen 



 

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

 

Kommentarer: 
• Tidspres fra projekt har betydet at læsningen fra tid til anden er læst efterfølgende, men dette er 

kun gældende i det travleste af ugerne. 
• Skimmet, - men har læst 

 

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

 

Kommentarer: 
• Nok i den gode ende af 2-4 timer. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
• Måske mere teoretisk input, da det i øjeblikket er meget metode-baseret, dog har dette også virket 

rigtig godt - især i forbindelse med øvelsen, som har været suveræn. 
• Det kan være svært at have gennemgående øvelser pga. fremmøde og pga. projekt. 

 
Hvis der gives projekter/øvelser så skal der også være god tid i forelæsningen til at lave dem. De 
færreste laver dem udenfor denne tid pga. projekt.(Synes dog også vi har fået fin tid til det) 
 
- Synes ikke modulet har kunnet leve op til sit fulde potentiale pga. strukturene på AAU med 
henholdsvis fremmøde og projekt 

• Kunne være fedt med også at kig på entreprenørskab fra en økonomisk vinkel af.  
Og måske samarbejd med SEA 

• En anden opbygning af modulet, har ikke været fan af alt det øvelse. 
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Kommentarer fra semesterkoordinator 
Desværre har kun under halvdelen af de studerende svaret på evalueringerne, så resultaterne skal tolkes 
med en vis forsigtighed. Overordnet set, så vurderer de studerende semesteret blandet. Desværre er 
projektmodulet ikke blevet evalueret.  
 

M9: IT og digitalisering. Velfærds- og sundhedsteknologi 
 
M9 skal gentænkes. De to undervisere har også meddelt mig, at de ikke ønsker at varetage 
undervisningen igen næste år. Vi skal derfor tilbage til tegnebrættet her. Dog har den modul ansvarlige 
været venlig nok til at give en god og udførlig tilbagemelding, som jeg gengiver her: 
 
”Vi har til hver undervisningsgang koblet dagens emne til studieordningens læringsmål jf. slides, men der 
findes ikke mange ”teorier” i betydningen ”sådan her anvendes teknologi i sundhedssektoren”.  
Vi har præsenteret de studerende for metoder til teknologivurdering – herunder velfærdsteknologi-
vurdering - samt til forskellige former for evalueringer, som konkret kobler metoder de kendte fra 
tidligere til sundhedssektoren. Udover det har vi præsenteret eksempler på teknologi, og hvordan 
organisation og politik påvirker teknologiens funktionalitet, anvendelse og effekter (både tilsigtede og 
utilsigtede). 
Vi er enige med de studerende i, at det havde været en god ide med en lærebog, men den fandtes ikke 
på tidspunktet for kursets start. Vi havde fundet én, der kunne bruges i en trediedel af kurset, men i det 
seneste oplag var de relevante kapitler udgået. Der er her i januar udkommet en ny bog – 
Sundhedsteknologi i praksis (FADL’s forlag) – men den indeholder jf titlen meget lidt teori. Det er derfor 
min vurdering, at der fortsat vil være behov for at stykke materiale sammen af dels lærebogskapitler, 
dels artikler og dels rapporter.  
Til eksamen fik jeg indtryk af at rigtig mange af de studerende var i stand til at anvende litteraturen til at 
besvare spørgsmålene og forholde sig konstruktivt og kritisk til teknologi-anvendelser i sundhedssektoren 
med de særlige rammer der findes i dette domæne. 
Skulle vi afholde kurset igen ville vi på baggrund af erfaringerne fra i år og med mulighed for at læse 
projektrapporterne kunne sammensætte undervisningen i en anden rækkefølge og anden vægtning – 
f.eks. starte med at bygge videre på det de allerede kan fra HCI og introducere dem til sundhedssektoren 
ad den vej.  
Vi har kun én eller to gange oplevet et fremmøde med på mere end 9 studerende, og rigtig mange gange 
underviste vi 3-5 studerende. Det gør det vanskeligt at støtte de studerende i løsning af opgaver i deres 
projektgrupper og dermed koble pointer fra kurset til projektarbejdet og bidrage til at skabe 
sammenhæng og øget oplevet relevans.  
 
Afsluttende vil jeg tilføje, at det har været interessant at undervise disse 3. semester studerende, men 
jeg vil opfordre til at overveje at rekvirere undervisningen på Institut for samfundsudvikling og 
planlægning i stedet for Institut for Medicin og sundhedsteknologi mhp. at få et mindre teknisk og mere 
teoretisk kursus. ”Plan” leverer undervisning på Teknoantropologi, hvor de bl.a. underviser i teknologi-
anvendelser i sundhedssektoren – både velfærdsteknologi og informatik. Jeg vil foreslå kontakt til Pernille 
Berthelsen.”   
 
Som semesterkoordinator vil jeg forsøge at kontakte Pernille Berthelsen i forhold til det kommende 
semester. 
 

M10: Organisation og ledelse. Politikdannelse-, analyse, implementering og 
evaluering  
får gode evalueringer. Vi vil dog arbejde på to ting til næste semester: 
 

- En bedre grundbog (ikke at den får kritik, men vi føler, at det kan gøres bedre) 
- Afsluttende forelæsning, der kobler policy-teori med de forskellige evalueringsdesign 

M11: Innovation og forandring. Entreprenørskab, service-, produkt- og 
procesinnovation  
 



Bliver godt evalueret – særligt øvelserne. Grundbogen bør måske skiftes eller suppleres med flere 
videnskabelige artikler.  

M12: Semesterprojekt: Velfærds- og sundhedsteknologi 
Desværre er der ingen studerende, der har udfyldt evaluering af dette modul. 

 

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