
Bachelor i Innovation & Digitalisering 
Evaluering af undervisning, 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. 
 

M1: Udvikling af IT, 1. semester, efterår 2017 
 

Samlet status 
 
Samlet set har 12 studerende ud af 17 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent 

på 71%. 
 

 
 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Spændende forløb med en grundlæggende forståelse for både programmering og udvikling af IT. 
 Jeg synes at noget af det har været svært da IT har været et fjerntliggende emne (altså mener jeg 

at jeg har en meget begrænset forhåndsviden). 
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Interesse 

 

Kommentarer: 
 NN har været god til at give og fortælle om aktuelle emner, og derved gjort det meget mere 

spændende. 
 Som nævnt i den tidligere kommentar har jeg meget lidt erfaring med IT som noget fagligt - hvilket 

derfor heller ikke være årsagen til at jeg valgte studiet (det var pga. innovation). Senere har jeg 
dog fået mere interesse for nogle dele af faget grundet undervisningen. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Generelt har læreren været rigtig dygtig til både at udvælge bøger, tekster og opgaver og 

yderligere lavet en rigtig god forståelse for flere aspekter af faget igennem lektionerne. 

 

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

 



 

Kommentarer: 
 Den grundlæggende forståelse er essentielt for vores uddannelse, og det er vigtigt at man har gjort 

sig bekendt med kodning og fagbegreber. 

 Kendte meget i forvejen 
 Som sagt har jeg har sværere ved faget end jeg antager at mine medstuderende. DOG synes jeg 

stadigvæk at jeg ift. min viden ved start har lært en masse af undervisningen. 

 Har haft programering før. 
 Da jeg har haft programering før 

 

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

 

Kommentarer: 
 Kernighan er bare spændende læsning, og det har bare gjort at bogen er blevet flittigt læst. 

 Der har sommetider været rigtigt meget læsning til faget hvorfor det er blevet prioriteret mindre at 
læse alle teksterne, men istedet forsøgt at udvælge de vigtigste. Det sagt har jeg selvfølgelig enten 
prøvet at læse alt det jeg kunne til lektionen eller læst det op efterfølgende. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Litteraturen har været tilstrækkelig, og omfattende. 
 kendt læsestof for mig. ellers havde tallet været langt højere... 
 Det har været svingende da der også har været forskellige mængde forberedelsesmateriale, men 

som regel har jeg når jeg ikke har haft "læse-lektier" prøvet at lege lidt med noget programmering. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Bedre til at holde pauser. 

Mere fokus på oplæg og så øvelser evt. med mere specifikke øvelser, hvor man selv prøver med en 
opgavevejledning. 

 Knapt så meget læsning - måske skal det bare gøres mere specifikt - en overskrift om et enkelte 
element i faget behøver fx ikke (i worst case scenario) være 25-30 sider langt og kan forklares 
betydeligt kortere. 
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M2: Organisation og offentlig forvaltning, 1. semester, efterår 2017 
 

Samlet status 
 

Samlet set har 12 studerende ud af 17 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent 
på 71%. 
 

 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 Lidt i tvivl om, hvad der kan betegnes som metoder indenfor faget. 
 Jeg synes det var meget at forholde sig til at starte med, men det blev bedre, derfor missede jeg 

muligvis en tydelig information og læringsmålene. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Har ikke helt spottet det spændende i en organisationsopbygning endnu... 

Man burde have en randomiseret organisationssimulator.. 

 I starten synes jeg faktisk helt ærligt at faget var sådan lidt uinteressant, men det blev bedre og 
bedre, som jeg fik dybere forståelse for det. 



 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Lidt for meget litteratur ind imellem. 

80-90 sider bliver bare ikke læst ekstensivt, - det kan simpelthen ikke lade sig gøre. 
Af samme grund synes jeg også interaktionen med underviser blev lidt ringe fordi mange ikke 

havde læst og det samme gjaldt for øvelserne, hvor min gruppe sjældent havde læst, hvilket 
begrænsede læringen lidt. 

 Det har bestemt været helt okay hele vejen igennem. 

 

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

 

 

Kommentarer: 
 Mange interessante perspektiver, men savner en organisation, hvor man kunne se forandringer i 

"real-time" 
 Jeg føler ihvertfald at jeg har fået en forståelse for hvad "faget" handler om og hvorfor det er 

vigtigt/relevant. 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 

Kommentarer: 
 Ikke alt ekstensivt. En enkelt gang glippede. 
 Der var så meget, at jeg aldrig ville kunne nå at læse alt. 
 Somme tider har det været lidt tidspresset, men jeg har altid lykkedes. Dog kunne der godt være 

lidt mindre (NN lavede en god opdeling til sidst med hvad der var primær læsning - det hjalp rigtig 
godt) 

 

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

 

Kommentarer: 
 mellem 3-5 timer 

 Meget varrierende, men det var ihvertfald i starten meget "tungt" for mig, men det blev bedre, dog 
var der som sagt stadigvæk en del læsning (og noteskrivning og refelksion). 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Mindre ren læselitteratur. Suppler evt. med videoer. 

Hvis forskerartikler gives, så giv læsevejledning på 1. semester 

 God undervisning og fine undervisere :) 
 

  



M3: Offentlig innovation, 1. semester, efterår 2017 
 

Samlet status 
 

Samlet set har 15 studerende ud af 17 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent 
på 88%. 
 

 
 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Som ny studerende kan den store vægt på teoretisk viden godt virke en kende overvældende. 

Faget er jo som sagt meget nyt, og den teoretiske viden som man får fra modulet er ikke just noget 

man har haft utroligt meget omgang med på tidligere uddannelser. På samme tid er det en 
overvældende mængde af begreber som man har skulle brænde ind på membranen - så personligt 
føler jeg at, på trods af at jeg har fulgt med i forelæsningerne og har læst op til størstedelen af 

undervisningsgangene, så føler jeg mig ikke så udrustet i faget som jeg havde ønsket og stræbet 
efter. Rent strukturelt har forelæsningerne været utroligt gode! 

 Hele forløbet har efter min mening været struktureret og gennemført. Allerede fra start af. 

 Føler mig rustet på den vis at jeg kender til en flod af begreber og teorier i en hvis grad og jeg i 
tilfælde af ekstensiv brug i projekt, ville checke nærmere op på dem. 

 Modulets indhold er tydeligt relevant for mere eller mindre alt vi arbejder med på studieretningen. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Min interesse er ikke faldet hen over modulet, og jeg ønsker stadig at dygtiggøre mig - deraf 

kommer frustrationerne også; at jeg ønsker at blive dygtig, men har svært ved at forstå og optage 
alt den information man får i løbet af modulet. 
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 Det har været et lærerigt miljø at arbejde i, og da man har inddraget virksomhedsbesøg har man 
også indført noget konstruktivt for at give bedre billede af hvad man arbejder med. 

 Man vælger vel ikke en retning der hedder innovation og digitalisering, hvis man ikke er tilhænger 
af innovation? 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Jeg ville ønske at jeg selv var mere aktiv i undervisningen - men grundet de uvante rammer, og det 

fremmede fag, så har jeg ikke været tryg ved at byde ind. 
 - For pædagogiske forelæsninger af og til. Må godt gå hurtigere ind i mellem for min skyld. 

 

- Forskerartikler har været spændende, men kunne godt tænke mig mere tid til dem(Altså ikke 40-

50 sider opgivne før man når forskningsartiklen)  
 

- læring i forbindelse med øvelser har den position som den har, da min egen gruppe aldrig bød ind 
og jeg oftest sad alene med det. 

 Ift. punkterne interaktion med [...], synes jeg at det er svært at vurdere, da de som udgangspunkt 
"blot" er undervisere - dog vil jeg gerne understrege at jeg synes at begge har været dygtige. 

 
Ift. læring i forbindelse med øvelser menes der desuden med utilfredsstillende at jeg synes at vi 
ofte havde lang tid ift. noget der i forvejen var relativt simpelt teoretisk. 

 Videoerne har været en stort hjælp til at forstå tingene meget bedre da man har en konkret model 
som vi kan se om igen og igen så vi er sikker på at vi får det hele med 
her er Bessant's videoer også meget gode 

 

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

 



Kommentarer: 
 Det er en smule svært at vurderer. Jeg kan følge undervisningens gang, samt forstå størstedelen af 

litteraturen - men jeg er stadig usikker på min kunnen, og jeg har ikke helt styr på hvordan jeg 
overfører min viden til praksis. 

 Det har givet os en lang række redskaber til at give os selv en bredere forståelse for hvordan 

innovation hænger sammen. 
 Generelt var modulet rigtig fint, men årsagen til at middel her er valgt skyldes at jeg i forvejen har 

både arbejdet og tidligere studeret innovation, så derfor allerede kendte større dele af 

undervisningsmaterialet. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Der har været et par smuttere, men ellers har jeg læst størstedelen. 
 Jeg vil gerne være bedre til at få læst det essentielle til hver forelæsning, men syntes også det skal 

nævnes at vi er kommet meget omkring det læste og derved fået noget ud det. 
 Alt er ikke læst ekstensivt, men har været over det hele. 
 Der er få ting jeg ikke har fået læst, enten fordi jeg har haft travlt (bl.a. med andre fag) og delvist 

fordi jeg ved skimmelæsning har kunne genkende (ihvertfald næsten) alt det benævnte. 

 

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

 

Kommentarer: 
 Det er selvfølgelig noget som varierer fra den ene dag til den anden. Nogen dage bliver jeg nødt til 

at bruge længere tid på forberedelse, og andre dage bruger jeg den tid som jeg nu lige har til 

rådighed. 
 Også nogle gange mere, men for det meste under 2 timer 
 Det har været varierende, men jeg vil byde på at jeg i gennemsnit har brugt omkring 6 timer. 

 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Jeg kunne godt tænke mig at der var mere fokus på overførsel fra teori til praksis og eventuelt have 

flere hands-on muligheder. 

 Øvelser kunne godt struktureres anderledes, men har ikke en eksakt ide til hvordan.. 
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 Generelt synes jeg faktisk at modulet har været ganske fint og kan umiddelbart ikke lige komme på 
et godt forslag, til hvad jeg synes man burde gøre anderledes. 

 
 

M4: Projekt- og semesterevaluering 

Samlet status 
 
Samlet set har 1 studerende ud af 17 mulige gennemført hele evalueringen, hvilket giver en svarprocent 
på 6%. 

 

 
 

Information om modulets mål? 

 
 

Fagligt indhold, interaktion, hjælp, samarbejde med projektvirksomhed, gruppedannelse, 
fagligt samarbejde, socialt samarbejde 

 



Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
 Udmærket med administrativt nedsatte grupper.  

Men man kan være uheldig med et gruppemedlem, som trækker ned i oplevelsen. 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
 

 

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

 

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

Sociale og faglige miljø 

 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: 
 At kunne igangsætte processer i gruppearbejdet, som følges til ende. 

Begrebsgrundlag for semesteret 
Kendskab til AAU's instanser 

 

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

 
 

 

  



Kommentarer og opsamling fra studiekoordinatoren 
 

M1: Udvikling af IT 
De studerende har generelt været positive overfor modulet. Enkelte studerende har haft kodning før, og 

derfor fundet modulet let, mens andre, der ikke kendte kodning i forvejen, finder modulet lidt svært. Af 

begge grupper findes taler for, at modulets sværhedsgrad er godt afstemt. I den forbindelse har jeg 
modtager følgende kommentar fra underviseren: 
 
”Umiddelbart er mit forslag at tone det praktiske (programmeringsøvelser samt undervisning i 

programmeringssyntaks etc.) lidt mere ned og i stedet fokusere mere på forståelse af principper, 
metoder og problemstillinger forbundet med udvikling af (store) IT løsninger. Det er ikke fordi der er 
meget praksis i forvejen, men de er bestemt ikke hverken forberedte eller specielt interesseret i den 

kode-tekniske del af faget, hvilket gør det noget op af bakke. Vi kan sagtens holde fast i, at der er et 
praktisk element uden at så stor en del af kurset skal dreje sig om det – det ville også give luft til at 
arbejde mere med teorien (at dømme efter eksamen ville det måske være mere givtigt). Dette hænger 

dog sammen med en større diskussion om hvad man ønsker at prioritere på studiet samt hvordan det 
skal hænge sammen med Cand. IT’erne”  
 
Jeg er enig med underviseren i, at det praktiske godt kan tones lidt ned til næste gang, men at dette bør 

diskuteres i forhold til programmering på kandidatuddannelsen i it-ledelse, som en stor del af 
bachelorerne må forventes at fortsætte på.   
 

En kritik/opmærksomhedspunkt er omfanget af pensum til hver lektion, som også går igen på 
evalueringerne af de øvrige moduler. Det kan være et udtryk for, at de studerende endnu ikke har lært 
studiekulturen på universitetet, men vi bør fremadrettet være opmærksomme på, at pensum har et 

rimeligt omfang i forhold til konfrontationstimer og øvelser set i relation til ECTS. 
 
M2: Organisation og offentlig forvaltning 
Generelt er modulet blevet evalueret tilfredsstillende. Enkelte påpeger, at niveauet har været lidt 

højt/svært, da der bliver brugt en terminologi, som er uvant for de studerende. De studerende peger 

også på, at de videnskabelige artikler har været svære at forstå. 
 

Jeg har modtaget følgende kommentarer fra underviseren i forhold til justeringer til næste hold: 
 

”1.      Vi vil øge arbejdet med casen og skærpe spørgsmålene til undervisningsgangen og 1. 

semester (de var måske lidt for svære nogle gange). Vi vil også eksperimentere med at bryde 
øvelsesarbejdet op eller lave det først og undervisning til sidst, så strukturen varieres.  

2.      Vi vil stramme litteraturen op, så den er mindre og mere specifik. 
3.      Vi vil lave korte læsevejledninger inspireret af NN og NNs fag”. 

 
 
M3: Offentlig innovation 

De studerende vurderer modulet positivt. Dog er omfanget af pensum igen et tema. Fra underviseren har 
jeg modtaget følgende og relevante kommentarer:  
 

”En vigtig kommentar fra de studerende er dog, at de er druknet i litteratur og kompleksitet fra starten. 
Det har vi også talt om nogen gange undervejs. Det skal vi drøfte, og jeg tænker at skære ned på antal 
sider i pensum, evt. præsentere den mere i videoer. Skal man tilpasse springhøjden til studerende? Ja 
det synes jeg faktisk på 1. og 2. semester – det er barske sager at komme i gang med læsning og 

studiekultur fra gymnasiet, eller hvor man kommer fra. Så 1. og evt. 2. semester kunne være en rolig 
start.  
 

Der bliver efterspurt lidt mere teori til praksis og noget mere hands on. Det er jo svært med det hands on 
– for de skal ikke lave innovationer, som nogen af dem tror. MEN vi kunne forenkle den svære 
virksomhedskontakt i projektet og derefter supplere med flere gæstebesøg, som øvelser. Det vil jeg 

faktisk foreslå. Det vil også øge opmærksomheden på at deres rolle pt. er at lære og undersøge – ikke 

lave innovationer… (endnu)” 
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M4: Projekt- og semesterevaluering 
Kun en enkelt studerende har udfyldt evalueringsskemaet. Men på FU-møderne har de studerende ved 
flere lejligheder udtrykt, at de fandt det problematisk, at Open Data projektet blev lukket ned under 
projektforløbet. Dette var naturligvis uheldigt, men de studerende har dog alligevel formået at lave 

fornuftige projekter.  

 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet tager semesterkoordinators kommentarer til efterretning, og der er således ikke yderligere 
bemærkninger. 


