
Evaluering af 1. semester, BID, Efterår 2019 
 

 

Kvantitative spørgeskemaundersøgelser 
De studerende har modtaget et elektronisk evalueringsskema til udfyldelse på sidste 

kursusgang i hvert modul, ligesom de har udfyldt en kombineret projekt- og 

semesterevaluering ved semestrets afslutning. Resultatet af modulevalueringen fremgår i det 

følgende. 

 

M1: Udvikling af IT 
 

Status 

 
 

Besvarelsesprocenten er på 24%, da 6 studerende ud af 25 mulige har gennemført hele 

evalueringen. 

 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

 

Kommentarer: 
 



Interesse for fagområdet 

 

Kommentarer: 
 Det er fedt at kode, teorien kan dog være meget tung. 

 

Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

 

Kommentarer: 
 Undervisningen havde i stor grad været bedre, hvis vi havde fået vist en opgaven først og derefter 

skulle forsøge og løse en lignende opgave 

 

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: 
 

 

M2: Organisation og offentlig forvaltning 
 

Status 
 

 



 
 

Evalueringen er gennemført af 15 studerende ud af 25 mulige svarende til en svarprocent på 

60%. 

 

Læringsmål og anvendelse 

 

Kommentarer: 
 Det bliver nogen gange lidt tungt med, person 1 har sagt det her og person 2 har sagt det her, så 

til sidst kan det være svært at finde rundt i. 
 Tungt fag, men god undervisning. 

 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Jeg synes at faget giver et indtryk i starten af, at ledelse er en stor del af faget. Det er bare ikke 

mit indtryk ved slutningen. 

 
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: 
 Det er forskelligt, alt efter hvor tung en litteratur der er. 

 

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

 

Kommentarer: 
 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Genrelt tilfreds med undervisere. NN har gjort et godt stykke arbejde, specielt i hans forsøg på at 

inddrage klassen gang på gang. 
 
NN, var en underviser vi har haft en gang, men som de fleste kan huske ved navn - fordi hans 

undervisning var rigtig rigtig godt sat sammen (selvom det var et kedeligt emne) 
 Måske kunne du have faste pauser. Det kan give eleverne en fast struktur og måske også dig. 

 



M3: Offentlig innovation 
 

Status 
 

 

 

 
Evalueringen er gennemført af 15 studerende ud af 25 mulige svarende til en 

besvarelsesprocent på 60%. 

 

Læringsmål og anvendelse 
 

 

Kommentarer: 
 NN er en sindssyg dygtig lærer. Pt er hans lektioner i både it og innovation de lektioner jeg føler 

mig bedst rustet i både ved projektarbejde, men også eksamen 
 Årsagen til, at jeg ikke i høj grad føler mig rustet er, at jeg udelukkende har haft mulighed for at 

deltage i at fåtal af forelæsningerne. Når jeg har deltaget i undervisningen har jeg fået et godt 
udbytte. 

Interesse for fagområde 

 

Kommentarer: 
 Især efter NN 



Pædagogisk indhold, deltagelse, litteratur, interaktion og læring 

 

Kommentarer: 
 Det er svært at læse litteratur på engelsk og blive undervist på dansk efter. 
 Litteraturen måtte godt have været blandet dansk og engelsk, det blev meget tungt med 

udelukkende engelsk 
 Min egen aktive deltagelse vurderes utilfredsstillende, da jeg ikke har deltaget i særlig mange 

forelæsninger. Men når jeg har været der, har jeg budt ind med spørgsmål og kommentarer 
undervejs. 
 

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

 

Kommentarer: 
 Svært selv at vurdere, men jeg synes det har været godt. 
 Igen på grund af egne begrænsninger, og ikke undervisernes. 

 

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

 

Kommentarer: 
 bogen "Leading public sector innovation Co-creating for a better society" var meget svær i forhold 

til andet litteratur vi havde. Så man havde måske en tendens til at springe den over 



 Engelsklæsningen var meget tungt 

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

 

Kommentarer: 
 omkring 2 timer pr. modul, så 9 x 2 timers forberedelse. 
 Fik en voldsom hjernerystelse i sommerferien, der gør jeg har problemer med at læse mere end 2 

sider uden at få hjernerystelse. - Det handler ikke om manglende interesse for faget overhovedet. 
 Mit svar angiver et anslag, da jeg som tidligere beskrevet ikke har deltaget i særlig mange 

undervisninger. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Flere øvelser så man kan anvende teorien i praksis 
 Generelt god undervisning. Der er både almindelig undervisning og opgaver i grupperne. 
 Generelt er jeg meget glad for de slides der er lavet. Jeg ville dog ønske at de blev lagt ud i 

Powerpoint format, så man kunne skrive noter direkte til det enkelte slide, da det giver bedre 
sammenhæng når man skal genlæse, fx til eksamen. 
 

Generelt rigtig fedt at underviser NN tog sig tid til at gennemgå eksamensspørgsmålene på lektion 
10. 
 

Når man kommer som gæstestuderende som jeg (og har fag på flere uddannelser), er det fedt at 
undervisningen og eksamen ikke er bygget op omkring øvelser der er lavet på 
undervisningsgangene, da det således kan blive svært at følge et kursus og gå til eksamen heri. 

 
Et foreslag til forbedring: Interaktiv undervisning, hvor man kan se forelæsningen hvis man en dag 
er fraværende + at man eventuelt kan stille spørgsmål hjemmefra hvis man ligger og er syg. 

 

M4: Projekt- og semesterevaluering 
 

Status 
 

 
 

 



Evalueringen er besvaret af 10 studerende ud af 25 mulige svarende til en besvarelsesprocent 

på 40%. 

 

 

Projektarbejde 
 - Blev der ved modulets start informeret om målene for modulet? 

 

Kommentarer: 
 Det kunne have været rart med en oversigt over elementerne i projektet, og hvordan hver lektion 

påvirker dem, løbende. Det kan være svært at se grundlaget for bestemte lektioner 
 uklar vægtning og betydning af de forskellige områder der gennemgås i undervisningen. 

Fagligt indhold, interaktion og hjælp fra vejleder, samarbejde med 
projektvirksomhed, gruppedannelse, fagligt og socialt samarbejde  

 

Hvem var din vejleder? 

 

Kommentarer: 
 Det faglige indhold i faget er godt og relevant, men fordelingen af de enkelte lektioner og 

undervisning ligger dårligt og har forstærkende effekt på andre moduler. Især den prædefinerede 
interviewdato (og gennemførsel af lektion i interview) ligger alt for sent, og gør det svært at 
arbejde målrettet og konkret i gruppeøvelser. Der er en skam, for det gør det svært at bruge det 

faglige indhold mere reflekterende.  
For min gruppes vedkommende har vi været ekstremt heldige med gruppedannelsen, men den 



administrative model rammer især hårdt på de grupper hvor der ikke er fremmøde, folk dropper ud 
eller ikke møder op. Et forslag kunne være at gøre gruppedannelsesprocessen fri eller rykke den et 
stykke frem i tid. 

 Mere tid med vejleder vil være super rart, så man får det bedste resultat ud af det. Det kunne også 
være rart at få vejledning op til flere gange inden projektet skal skrives end bare 2-3 gange. Men 
alle grupper skal selvfølgelig til. 

Hvordan vurderer du: - - dit faglige udbytte af modulet 

 

Kommentarer: 
 Modulet er helt klar vigtigt for forståelsen og udførelsen af projektet. Derfor et det rart med små 

hold 
 Teorien har været fin, men mange af øvelserne tager udgangspunkt i en fase af projektarbejdet 

som vi på ingen måde har været i pga. datoen for interview og lektion omkring interview. Disse 
burde ligge langt tidligere 

 Der kunne godt være flere opgaver, så man bruger metoderne i praksis 

 

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

 

Kommentarer: 
 Det svinger meget 
 Desværre - igen pga. den sene interviewdato - er vi ikke kommet særligt langt. I hvert fald ikke 

fysisk i selve rapporten.  
Vi havde en målsætning om en langt fladere tid/uge kurve, men er dygtigt på vej mod en 
overordentlig arbejdsbyrde i december. Det er lidt ærgerligt. 

Forslag til ændringer/forbedringer af modulet? - Kommentarer: 
 Overblik over hvor langt folk burde være nået, og derfor giver modulet mere relevans 
 Det ville være nice, hvis de hentede nogle gode projekt eksempler 

 Fedt med brug af småøvelser for at arbejde aktivt med teorien. 
Super godt med brug af eksterne fagspecialister (Cecilie og Ditte). Disse har virker meget 
kompetente og velforberedte.  
Dårlig fordeling af lektionernes interne fordeling. Revurder hvad der er nødvendig viden for aktivt at 

komme i gang. Derudover vil dette give mulighed for aktivt at arbejde med den konkrete case i de 
gode småøvelser.  
Mand jer op og giv en opsang når I er utilfredse. Hele læringsmodellen hernede hviler på gensidig 
respekt og læring i teams, så når fremmødet i de sidste par lektioner har været mellem 33-50% så 
er der et problem. Selvom alle fingre peger indad er det stadig virkeligheden. Jeg tror at der er et 



sammenhæng mellem oplevet relevans og fremmøde. Denne relevans tror jeg er relateret til modul 
i forhold til projektarbejde og dennes tidslinje. 

 Flere opgaver i praksis  
Flere øvelser 

 

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

 

Kommentarer: 
 1 / 2 gange om ugen + læsning 
 Højt i trediverne 
 Det har varieret meget, for så har vi ikke haft undervisning, men i eksamensperioden bruger man 

ekstremt meget tid. Kunne være rart at dele det mere ud 



Studiets indhold og faglige/sociale miljø 

 

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

 Faglige og sociale kompetencer 
 Selvstændighed 
 Selvsikkerhed  

Læring 
 Gruppedannelse og hvad ønskes til næste semester samt forventninger til gruppekontrakt samt 

medlemmer 
 generel indsamling af empiri 
 Uddybende indsigt og viden indenfor de enkelte modulers rammer 
 - at fokusere 

 faglighed omkring kvalitative interviews. 
 faglige kompetencer 
 Hvordan universitet fungerer 

Disponering af tid og læsetid  
Mød altid op til forelæsningerne 



Studievejledning 

 

Hvorfor levede vejledningen ikke op til dine forventninger? 
 Jeg oplevede ikke gode oplevelser med vejledningerne pga. At jeg blev gentagne gange sendt rundt 

i cirkler til andre vejleder. 
 
 
 

 
 

 

Kommentarer fra semesterkoordinator 
 

 

M1: Udvikling af IT 
Undertegnet underviser på dette modul. Der er ikke mange kommentar og de er overvejende 

positive. Generelt er det er modul mange oplever som svært grundet det tekniske indhold. Med 

udgangspunkt i feedback fra kurset undersøges muligheder for at indføre flere øvelser med 

både det teoretiske og praktiske materiale.  

 

Det bemærkes at opgaver kunne være lagt ud inden kursusgangen så de studerende kunne 

forberede dem hjemmefra. Der er en hel stribe af opgaver tilgængelig i Moodle fra modulets 

første dag. Visse opgaver præsenteres dog først i forbindelse med en kursusgang fordi det er 

meningen at vi skal arbejde med den individuelt, i grupper eller i plenum. De studerende må 

gerne øve sig på tilsvarende opgaver inden men af hensyn til planlægning af øvelserne er det 

ikke altid hensigtsmæssigt at lægge alle opgaver ud inden.    

 

Brug af hjælpelærer til de praktiske dele af modulet har generelt virket godt. Det anbefales at 

dette tiltag fastholdes fremover. 

 

Et konkret forslag der arbejdes med er, at samle alle praktiske øvelser til en eller to workshops 

hvor der kan arbejdes med emnet mere intenst. 

 

M2: Organisation og Offentlig forvaltning 
Generelt er der kun få kommentar og de er overvejende positive. Det primære kritikpunkt er 

tilsyneladende at teksterne er svære at forstå. Det lader til at dette er et spørgsmål om at de 

studerende ikke er vandt til at læse akademiske tekster. Det er ikke min vurdering at 

teksterne har haft et upassende niveau. 

M3: Offentlig Innovation 
Undertegnet underviser på dette modul. Der er kun få kommentar og de er overvejende 

positive. Det primære kritikpunkt er igen at noget af litteraturen er svær at læse. Den bog der 

kritiseres, er den eneste bog der er opgivet som ikke er en decideret grundbog skrevet med 

undervisning for øje. Det er min vurdering at litteraturen er passende i niveau men det er 

ganske sikkert sværere end de har været vandt til i gymnasiet. 



 

Det bemærkes at nogle synes det er svært at skulle læse litteratur på engelsk og derefter følge 

en forelæsning om samme emne på dansk. Det tænker jeg umiddelbart ikke der er så meget 

at gøre ved. Vi kunne selvfølgelig afholde forelæsninger på engelsk også men jeg går ikke ud 

fra det er hvad der menes. Vi tager til efterretning at der benyttes danske litteratur hvor det er 

muligt men ellers betragtes det som et uundgåeligt vilkår på studiet. 

 

M14: Semesterprojekt: 
Der har været tale om et meget turbulent semester med en del frafald i grupperne. Dette 

betyder at nogle grupper har været meget hårdt ramt hvilket også fremgår af evalueringen. 

Der er allerede drøftet flere tiltag for at forhindre at dette gentager sig. Blandt andet mulighed 

for studiestartsprøve for at minimere frafald i løbet af semesteret. 

 

Helt generelt vil det uden tvivl være en fordel at etablere et fast team af undervisere og 

vejledere omkring BID; særligt det første år. Dette vil gøre os meget bedre til at fange og 

håndtere den type situationer inden de når at skabe samme grad af uro som vi har oplevet i 

år.  

 
 

Studienævnets anbefalinger 
Studienævnet har drøftet semesterkoordinators kommentarer og giver koordinator ret i sine 

iagttagelser. Studienævnet har ingen yderligere bemærkninger. 

 


