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Indledning 
I det følgende gennemgås semestrets moduler samt semestret som helhed. Da det er første gang, at 
semestrets udbydes findes der ikke sammenlignelige data fra tidligere år. Kvalitative evalueringer fremgår 
af referater fra semestrets møder i forretningsudvalget (FU-møder), som findes på moodle. Nedenstående 
evalueringer er foretaget elektronisk i surveyxact.  

Elektronisk modul- og semesterevalueringer 

Modul 13: IT som pædagogisk værktøj 

Samlet status 

 

Evalueringsskemaet er sendt til fire personer, hvoraf de to har besvaret hele skemaet, hvilket giver en 
svarprocent på 50. 

Læringsmål og projektarbejde 

 

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

 

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

 

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

 

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

 



5 
 

Modul 14: Kvalitetsstyring og performance management 

Status 

 

Evalueringsskemaet er sendt til 4 studerende og heraf har tre gennemført hele skemaet svarende til 75%. 

 

Læringsmål og anvendelse af teorier og metoder 

 

Interesse for fagområde 

 

Pædagogisk indhold, aktive deltagelse, litteratur, interaktion med underviser og læring 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 

 

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

 

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

 

Modul 15: Brugerfokuseret innovation & design 

Status 

 

Evalueringsskemaet er sendt til 4 respondenter, hvoraf 3 har gennemført hele evalueringen svarende til 
75%. 
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Læringsmål og anvendelse af teorier og metoder 

 

Interesse for fagområde 

 

Pædagogisk indhold, aktiv deltagelse, litteratur, interaktion, læring 

 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet? 
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Hvor grundigt har du: - - forberedt primærlitteraturen til modulet? 

 

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

 

Modul 16: Projekt: It som pædagogisk værktøj 

Samlet status 

 

Evalueringsskemaet er sendt til 4 studerende, heraf har tre gennemført hele evalueringen svarende til 75%. 

IT som pædagogisk værktøj - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 
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Fagligt indhold, interaktion og hjælp fra vejleder 

 

Gruppedannelse og samarbejde med projektvirksomhed 

 

Hvordan vurderer du: - - det faglige samarbejde i gruppen 

 

Hvordan vurderer du: - - det sociale samarbejde i gruppen? 
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Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

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

 

 

Semesterevaluering 

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

 

NB! Opmærksomhedspunkt. 
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Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket på semestret, var følgende: 
• Diskussionslysten, demokratiskbaseret dialog, selvstændig læring, selvreflektion, semiotics, 
• En langt bedre forståelse af nuancerne ved offentlige resultatmålinger.  
• Super god indsigt i undervisning og IT, hvad fungerer og hvorfor. 
• Viden indenfor læringsteori 

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

 

Levede vejledningen op til dine forventninger? 

 

 

Kommentarer fra semesterkoordinator 
v. semesterkoordinator Laust Høgedahl  

4. semester er koordineret af Jeppe Agger. 
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OID-uddannelsen er bygget op omkring tre tværfaglige grundfag, som strukturerer hvert semester: 1) ”IT og 
digitalisering”, 2) ”Organisation og ledelse”, samt 3) ”Innovation og forandring”. På alle semestre indgår 
ligeledes et projektmodul med tilhørende metodekursus. 

På 4. semester har de studerende modtaget undervisning fordelt på de tre moduler: 13 ’IT som pædagogisk 
værktøj’, 14 ’Kvalitetsstyring og performance management’ og 15 ’Brugerfokuseret innovation & design’. 
Metodekurset har omhandlet søgestrategier og litteraturstudie og tilknyttet projektmodulet under temaet 
’IT som pædagogisk værktøj’. 

To forhold bemærkes: 

1) Koordineringen på tværs af modulerne 
2) Store variationer i pensum 

Det er indtrykket, at de studerende helt overvejende vurderer semesteret positivt. Det er dog værd at 
bemærke, at de studerende påpeger, at der ikke har været så god en sammenhæng mellem modulerne, 
som det har været tilfældet på de tidligere semestre. Det bør derfor overvejes, om vi kan gøre mere for at 
udbrede dialog og koordinering blandt underviserne på modulerne. Et fast ’lærermøde’ inden 
semesterstart kunne overvejes fremover. Det skal ses i forhold til, at de studerende forventes at skrive 
projekt under en temarammer, der netop går på tværs af modulerne, hvorfor en tæt koordinering mellem 
underviserne på de forskellige moduler naturligvis er vigtig.  

Et andet forhold, som springer i øjnene (også i evalueringen), er variationen af omfanget af pensum, hvor 
der er stor forskel på, og hvor klart pensum er opgivet på tværs af modulerne. OID’en benytter interne og 
eksterne undervisere med baggrunde i samfundsvidenskabelige - og tekniske fag. En vis kulturforskel på 
tværs af modulerne kan derfor forventes. Alle modulerne er imidlertid meriteret til 5 ECTS, og bør derfor 
også afspejle en nogenlunde ens pensum og dermed arbejdsindsats. Omfanget af pensum og en klar 
distinktion mellem pensum og sekundær litteratur bør derfor være mere præcis og tættere synkroniseret 
fremover. 

Ellers er tilbagemeldingen til studienævnet at det første 4. semester på OID’en er afviklet tilfredsstillende. 

Anbefalinger fra Studienævnet for Digitalisering 
Studienævnenets overordnede tilbagemelding vedrørende evalueringen af 4. semester på OID 
bacheloruddannelsen er, at semesteret er blevet afviklet tilfredsstillende. Der er dog forhold, som i 
fremtiden kan blive bedre. For det første bemærkes en svag koordinering på tværs af modulerne. OID 
uddannelsen bruger både tekniske og samfundsvidenskabelige (interne og eksterne) undervisere. En øget 
koordinering mellem underviserne på tværs af modulerne bør derfor tilstræbes i fremtiden. Det bør være 
fast praksis med et koordinerende lærermøde ved semesterstart. En anden sigteline for fremtiden bør være 
en bedre definering af pensum og forventet arbejdsindsats for det enkelte modul, da de studerende 
rapporterer om store forskelle i arbejdsindsats og sværhedsgrader på tværs af modulerne. Da alle moduler 
er meriteret til 5 ECTS bør det derfor tilstræbes fremover, at modulerne blive mere synkrone i forhold til 
omfang af pensa. På 4. semester har de studerende modtaget fjernundervisning. Dette vurderes positivt. 
Dog har de studerende oplevet, at der har været store problemer med teknikken, som har taget tid fra 
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undervisningen. Undervisere, der benytter teknologi i fjernundervisningen, bør derfor tilstræbe at sikre i 
god tid inden påbegyndelsen af undervisningen, at teknikken er på plads.      
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