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Indledning 
 
I efteråret 2013 besluttede Forskning- og udviklingsafdelingen i UCC at indføre fire studiekredse 
med opstart forår 2014. Målet var at løse en række af de udfordringer, som er forbundet med 
udviklingen af et systematisk og kollektiv reflekteret forskningsbaseret vidensgrundlag for UCCs 
uddannelser. Resultatet blev et samarbejde mellem forskere og undervisere om et forsøg på at 
udvikle erfaringer med en professionsdidaktik og at kunne inddrage erfaringer fra UCCs 
forskningsprojekter og gængse forskningsmetoder. Dette skulle ske på tværs af fagligheder og 
uddannelser. De fire studiekredse mellem forskere og undervisere er følgende. 
 

• Cases 
• Aktionsforskning og praksisudvikling 
• Kortlægning af viden og positioner 
• Lektionsstudier 

 
På Tekstilformidleruddannelsen blev vores studiekreds tilrettelagt inden for rammen: Kortlægning 
af viden og positioner og blev til et praksisudviklende procesforløb i samarbejde med forskeren 
Seth Chaiklin, som blev tilknyttet vores studiekreds fra UCC´s Forsknings- og udviklingsafdeling.  
 
Studiekredsens deltagere: Trine Andresen, Aase Bacher, Bente Bang, Gertrud Beckmann, Nina 
Fejerskov, Joy Fonseca, Sidsel Jarløv Post, Merete Weimann. 
 
Udviklingsarbejdet forløb som et studiekredsforløb med et antal møder fra december 2014 til juni 
2015 og gennemførelse af et undervisningsforløb med 7. semesters studerende, hvor forløbet var 
planlagt med afsæt i studiekredsens arbejde. 
 
Den følgende rapport falder derfor i 2 dele: 
1) Redegørelse for studiekredsforløbet og 
2) Redegørelse for undervisningsforløbet med 7. semester. 
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Redegørelse for studiekredsforløbet 

Opsummering 
Vi havde i et stykke tid følt, at vores studerende på Tekstilformidleruddannelsen ikke udnyttede de 
muligheder for undervisning og vejledning, der bliver stillet til rådighed for dem på deres første 
halvdel af 7. sem., altså op til deres bachelorprojekt og bachelorskrivningen. I studiekredsen med 
Seth Chaiklin har vi arbejdet med, hvordan vi bedre kan ruste og bevidstgøre vores studerende 
om, hvilke kriterier de vurderes ud fra i forbindelse med deres bachelorprojekt, og dermed øge 
deres overblik og forhåbentlig også deres motivation. Vi fik gennem vores samtaler med Seth 
defineret over for hinanden vores problemstillinger. Metoden har været at kortlægge og definere 
problemet ud fra praksisanalyser, målanalyser og succesmål. Vi har villet undersøge, hvordan vi 
kunne skabe et forløb på vores 7. sem., der for den studerende ville være mere vedkommende og 
ruste dem bedre til at reflektere over egen læring.  
 
Efter at have kortlagt og defineret vores problem arbejdede vi i mindre grupper, hvor vi fik 
diskuteret, hvilke succesmål vi ønskede. Her blev der arbejdet med succesmål fra forskellige 
perspektiver som f. eks. inden for faget, uddannelsen, modulet, de studerende og ikke mindst os 
som undervisere. Vi har her arbejdet med rollespil og interview af hinanden for her at definere de 
vigtigste succesmål, som kunne være fælles for fagene. Her har motivation, stor synergi mellem de 
tekstile fag og formidlingsfag samt et øget fokus på de studerendes skriftlighed i forhold til at 
beskrive deres tekstile metoder alle været nøgleord for studiekredsens arbejde. 
 
Udfordringen ved 7. sem. på tekstilformidleruddannelsen er, at de studerende ikke udnytter de 
muligheder for undervisning og vejledning, der ligger i den første halvdel af 7. sem. inden starten 
på deres bachelorprojekt. Ønsket er at skabe et læringsrum, hvor de studerende kan opleve en 
vedkommende og kreativ proces, der motiverer og ruster dem til deres bachelor. Det er her vigtigt 
at de studerende selv er med til at identificere og formulere udfordringer og at konceptudvikle til 
deres kommende bachelorprojekt.  
 
Man kan sige, at målet er, at de studerende reflekterer og producerer i et dynamisk samspil, hvor 
både refleksion og produktion kan handle om æstetik og funktion, og om samspillet mellem 
indhold og form, og at de bliver mere bevidste om, hvilke kriterier de vurderes efter i forbindelse 
med deres bachelorprojekt, (og dermed øge deres overblik og motivation).  
 
Derfor er der brug for en didaktik, der frit bevæger sig mellem praksis og teori, mellem det 
abstrakte og det konkrete, mellem helhed og detalje og mellem det kendte og det ukendte.  
 
Seth leverede oplæg og artikler, som vi brugte i forhold til arbejdsprocessen: 
Chaiklin, Seth (25. Februar 2015) Opsummering: Hvordan kan vi gøre 7. semester vedkommende 
for de studerende (hvori indgår Seths strategi-model) 
Chaiklin, Seth (2015) Opsummering på diskussion 26. marts 2015 
Chaiklin, Seth & Sievert Anne (januar 2010) Målanalyse – læringsudbytte og moduler. Et uddrag af 
et materiale anvendt på sygeplejeuddannelsens 7. modul 
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Chaiklin, Seth og Sievert Anne (januar 2009) Udvælgelse af fagindhold for `Videnskabsteori og 
forskningsmetodologi` 
Eshun, Eric F. and Osei-Poku, Patrick (2013) Design Students perspectives on Assesment Rubric in 
Studio-Based Learning in Journal of University Teaching & Learning practice, Volume 10/Issue 1 
Wlodkowski, Raymond J. (2008) Enhancing Adult Motivation to Learn. Oversættelse af siderne 62 – 
88.  
 

Procesbeskrivelse 

8/12-14: Afdækning af vores problemstilling / behov / observationer 
Målet med det første møde med Seth C den 8/12 2014 er at starte på en afdækning af vores 
problemstilling ”…studerendes manglende motivation på 7.semester….” , og hvad vi ønsker at 
arbejde med i forbindelse med en omstrukturering af 7.semester, så de studerende får et større 
udbytte af undervisningsforløbet.  Vores behov er at få indblik i og hjælp til, hvilken viden skal vi 
tilegne os for at kunne ændre 7.semesters undervisning, så det får et indhold og en struktur, som 
er til gavn for de studerende. 
 
Første møde bliver starten på en proces, hvor vi kobler udvikling af vores uddannelse og ideen bag 
”Formater” sammen i et forsøg på at give uddannelsen et kvalitetsløft. Vi skitserer en møderække 
og et åbent forløb i foråret 2015, hvor vi arbejder frem mod mulige løsninger på vores 
problemstilling med Seth som tovholder og inspirator. Både som en del af afdækningen af vores 
7.semesters forløb og som mulige redskaber diskuteres bl.a. struktur i uddannelsen i form af 
”legoklodstænkning” som metafor på modulopbygning i forhold til sammenhængen i 
uddannelsen. Ligeledes diskuteres anvendelse af ECTS i uddannelses- og fagplanlægning som den 
studerendes perspektiv på uddannelsen. 
 
Som opsamling på mødet og den fremadrettede proces formuleres tre principper, som vi kan tage 
afsæt i  
a. tage udgangspunkt i de studerendes orientering i bachelorprojektet og stille krav til dem som en 
konsekvens ud fra denne orientering. 
b. den studerende kan blive opmærksom på, hvor det er nødvendigt for ham/hende at reflektere 
over deres viden, og hvad de mangler 
c. stille specifikke betingelser for refleksion, som gør det mere sandsynligt, at de vil komme ind på 
emner som lærerene er interesseret i at få i fokus.  I den forbindelse, kunne det være relevant at 
have krav i forhold til kvalitet af håndarbejde, standarder for ”gode” bachelorprojekter, osv.  
 
I forlængelse af ovenstående diskuteres en ide om ”kortlægning”: kan vi finde områder med 
faglitteratur som umiddelbart kunne være relevante i forhold til at belyse, hvordan man kan 
inddrage studerende i diskussionen om at formulere “standarder” for deres projekter og 
tekstilarbejde.  
For at arbejde med en ”kortlægningsidé” lidt mere konkret i forhold til omfang, tid, osv. skitseres 
et forløb på tre møder, hvor vi aktivt kunne søge litteratur på nettet ud fra bestemte søgekriterier, 
tilbagemelding på søgeresultater, og udvælgelse af litteratur til læsning og drøftelse af hvad der 
kan være værd at undersøge nærmere.  
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Vi arbejder videre med sammenhæng i uddannelsen, de tre oplistede principper a,b,c samt et 
materiale om  strategi for og skabelon til hvordan man kan arbejde med udvikling af uddannelse.  
( Kilde: Chaiklin, Seth & Sievert Anne (januar 2010) Målanalyse – læringsudbytte og moduler. Et 
uddrag af et materiale anvendt på sygeplejeuddannelsens 7. modul.) 
 

16/2-15: Succeskriterier 
På dette møde startede vi med at lave en målanalyse. Strategien med en målanalyse er at skifte 
det analytiske grundlag. I stedet for at fokusere på indhold i først omgang, så fokusere på: Hvad er 
det vi gerne vil opnå helt konkret med dette modul? Mere konkret kan spørgsmålet også lyde, 
hvad skal den studerende være i stand til at gøre som konsekvens af dette modul? Her er det også 
vigtig at kigge på betydning af modulet i forhold til uddannelsen som helhed og i forhold til de 
studerendes fremtidig praksis. 
 
Efter at have kortlagt og defineret vores problem arbejdede vi i mindre grupper, hvor vi fik 
diskuteret, hvilke succesmål vi ønskede. Her med fokus på succesmål fra forskellige perspektiver 
som f. eks.: inden for faget, uddannelsen, modulet, de studerende og ikke mindst os som 
undervisere 
 
Et succeskriterium behøver ikke at være, at alt er perfekt, eller at alt er som man kunne tænke sig. 
Blot et ”minimumskrav” om hvad der skal opnås, således at man føler at det har været en succes. 
Derudover er det godt at beslutte, hvilke succesmål man vil arbejde hen imod i den specifikke 
intervention. Dette hjælper til at vække en opmærksomhed på, hvad man ønsker uden at blive 
fanget i, hvordan man skal gøre det. Denne øvelse gav os en mulighed for at nå frem til 
overensstemmelse mellem vore succeskriterier og vore mål.  
 
Som opsamling på vores møde og den fremadrettede proces blev vi bedt om at lave en grafisk 
fremstilling/relation over vores mål og vores succeskriterier. Denne øvelse skulle hjælpe os med at 
se, hvordan mål er relateret i forhold til hinanden. 
(Kilde: Chaiklin, Seth & Sievert Anne (januar 2010) Målanalyse – læringsudbytte og moduler. Et uddrag af et materiale 
anvendt på sygeplejeuddannelsens 7. modul.) 
 

10/3-15: Joy Fonsecas grafiske model 
Ideen med en grafisk fremstilling eller relation er at finde en simpel måde at opsummere og 
eksplicitere igennem en tegning hvordan målene er relateret til hinanden. Tegningen er ment som 
et redskab og ikke som et mål i sig selv. 

• I første omgang kan det hjælpe gruppen til at formulere, forstå og huske hvad deres 
målsætning er for modulet. 

• I anden omgang kan den bruges som formidlingsredskab til de andre faggrupper om 
gruppens mål. 
 

(Kilde: Chaiklin, Seth & Sievert Anne (januar 2010) Målanalyse – læringsudbytte og moduler. Et uddrag af et materiale 
anvendt på sygeplejeuddannelsens 7. modul samt opsummering fra d. 10/3 2015.) 
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GRAFISK FREMSTILLING FOR 7 SEM.  
  

Manglende motivation 
-At de bliver bedre rustet til at gå i gang med 
deres bachelor. 

- Den studerende bliver fagligt stærkere, 
udnytter de muligheder vi stiller til rådighed, 
hvordan vi som uddannelses institution kan 
bibeholde deres motivation.  

 

-Succes mål for 7.semester, må 
være at indhold giver mening for 
den studerende, at der er rum 
både mentalt og fysisk til 
øvelser, undersøgelser og 
eksperimenter i forhold til at 
ruste dem til bachelorforløbet. 
(formidling både skrive og visuel, 
tekstile fag,) øvelser i at 
inddrage teori på praksis f.eks. 
formteori ) 

 

Intervention plan? 

d. 26/3 sammen med Seth 
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26/3-15: Kriterier for vurdering med noter fra Seth 
Vi arbejder videre med elementer fra grafisk model udarbejdet 10/3. Her drøftes ideer til hvordan 
formål for undervisning og forløb kan medvirke til, at de studerende øver: afprøvning af ideer i 
forhold til bachelorprojektet, at være bevidste i forhold til kriterier, som er brugt i vurdering af 
arbejdet, at eksperimentere med at kombinere teknikker i samme projekt og på tværs af tekstile 
fag og åbne op for nye ideer og teknikker 
 
Vi vælger at bearbejde ” kriterier” og formulerer følgende succesmål  ”at de studerende bliver 
bevidste om kriterier for bedømmelse af deres arbejde”. Det antages at erkendelse af disse 
kriterier skal tilegnes og opbygges igennem en udforskningsproces, hvor kriterier er anvendt og 
diskuteret i konkrete tilfælde, i modsætning til en mundtlig præsentation og eksemplificering.  
 
Følgende oplistes i forhold til dette: 
1. en proces i forhold til at opbygge erkendelse kan være, at studerende præsenterer deres 

arbejde med et tekstilt produkt. Andre studerende f.eks. 2 skal give en vurdering af arbejdet, 
hvor det er nødvendigt for de studerende, at de eksplicit gør opmærksom på de almene 
principper, som de har anvendt/brugt til at lave deres vurdering. Der kan det være nødvendigt 
at læreren hjælper i denne proces f.eks. med at finde ord, støtte til italesættelse, til at 
problematisere eller kvalificere almene formuleringer og gøre de studerende opmærksomme 
på dominerende ideer og evt. alternativt syn på disse. 
 

2. efter 2 til 3 af disse vurderinger reflekterer studerende over de almene principper, der er 
blevet formuleret og dette noteres/skrives ned. Processen fortsætter til samtlige studerende 
eller udvalgte studerende har været igennem processen. 
 

3. forventningen fra vores side er, at processen vil gøre de studerende mere bevidste om 
vurderingskriterier, og at de får en erkendelse af kriteriernes betydning baseret på de konkrete 
erfaringer og refleksioner, som de har gennemgået. 

 
4. alternativ til eget arbejde kunne være udefrakommende arbejde f.eks. i form af et 

teaterkostume eller en beklædningsdel fra en tøjkollektion, så ingen i gruppen af studerende 
er forsøgskanin 

 
5. i forlængelse af 4) kan de studerende anvende en opstået fælles liste for kriterier, som er 

opbygget over arbejdet i pkt 4. De studerende får dermed mulighed for at afprøve at bruge 
listen, og de kan se og høre hvordan andre har brugt listen på det samme beklædningsstykke. 
Læreren kan anbefale de studerende at bruge listen i selvevaluering af PB projektet inden 
aflevering 

 
6. tidsrammen skal beregnes. Hvor mange studerende i forhold til hvor meget tid på hvor mange 

dage, så der ikke presses for mange oplæg ind på 1 dag, så de studerende taber koncentration 
når de skal arbejde med vurderingskriterierne 

 
7. tidlig information om øvelsen kan medvirke til at øvelsen kommer hurtigere i gang. Ikke alle 

studerende får mulighed for at holde oplæg, som bliver vurderet. Fordelen er mindre tidspres 
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og mindre pres på studerende, som ikke ønsker eller ikke kan. Ulempen er, at det måske er 
godt at alle studerende skal igennem det pres, der ligger i at få en vurdering. 

 
8. måske nødvendigt eller ønskeligt at arbejde med mindre grupper studerende. Ulempen vil 

være, at på den måde får de studerende mindre kendskab til og erfaring med vurderinger. Som 
modvægt kan der holdes fælles symposium, hvor alle grupper af studerende præsenterer 
deres fælles dokument af vurderingskriterier, som de har udviklet. 

 
 
I forlængelse af ovenstående drøftes en anden problemstilling: ”at mange studerende har svært 
ved at give begrundelser for hvad de har gjort i deres arbejdsproces i deres skriftlige opgaver” 
Kan vi indføre et krav om skriftlig formidling til øvelsen /opgaven. Dette kunne være en kort (3-5-
linjer) beskrivelse med begrundelse for valg og fravalg i arbejdet med den testile proces på ét 
enkelt aspekt af deres eget arbejde med et tekstilt produkt, hvor der vil være en drøftelse og 
respons fra de andre studerende af denne skriftlighed.  
 
Ideen er, at det ikke tager meget tid for den enkelte studerende at skrive, og ikke tager meget tid 
at diskutere, men at det vil give de studerende mange eksempler, hvor de kan se gode og mindre 
gode måder på skriftligt forklaring, samt mulighed for at drøfte hvad en god forklaring er. Kunne 
man finde sammenhæng mellem udviklingen af fælles vurderingskriterier og en god skriftlig 
forklaring? 
 
Vi går videre med ”afprøvning af ideer til bachelorprojekt”, ”at åbne op for nye ideer”, ”at 
eksperimentere med at kombinere tekstile teknikker på tværs af fag”, ”skriftlig formidling af egen 
tekstile proces”, ”mindre grupper af studerende” og ”læsning af udvalgte tekster mhp. formulering 
af kriterier for vurdering og endelig en diskussion og drøftelse af dette”. Dette uddybes i rapporten 
under beskrivelsen af 7.semesters forløb. 
(Kilde: Opfølgning fra d. 26/3 2015) 
 

Planlægning af 7. semester 
D. 14/4, 21/5 og 23/6-15 planlægges 7. semester ud fra nøgleordene: inklusion, motivation, 
indhold har mening for den studerende, ”kriteriers” betydning for studieaktivitet = manifest. Og 
Studieaktivetsmodellen fra UCC. 
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Redegørelse for undervisningsforløbet med 7. semester 
 

Problemstillinger 
Beklædningslærerne havde gennem nogle år oplevet en manglende motivation hos nogle af de 
studerende i beklædningsmodulerne, når de nåede 7. semester.  
De studerende er blevet adspurgt inden semesterstart, og har dermed haft medindflydelse på 
indholdet i beklædningsundervisningen. De har også kunnet vælge at arbejde med selvvalgte 
projekter i modulerne, som kunne være forundersøgelser til eget bachelorprojekt med 
lærervejledning.   
Efter hvert år at have prøvet at ændre indholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen, baseret 
på de studerendes evalueringer, fik vi mulighed for at analysere situationen grundigere gennem 
arbejdet med Formater. Der har ikke tidligere været nogen sammenhæng imellem de tekstile fags 
indhold på 7. semester, men det var alligevel naturligt, at alle de tekstile fag beklædning, strik, 
broderi og tryk gik sammen på trods af, at vi havde lidt forskellige problemstillinger i forhold til 
motivation og fremmøde på 7. semester. Tekstiltryk oplevede ikke en manglende motivation, da 
de studerende ikke har værkstedsfaciliteter til at arbejde med tryk andre steder end på skolen – 
altså de møder til undervisning og vejledning. 
Tolkede vi, at manglende fremmøde var lig manglende motivation? 
 
Vi undrede os over, hvorfor nogle studerende: 
• Ikke mødte til undervisningen, når der blev gennemgået nye teknikker, eller gik igen 

umiddelbart efter denne gennemgang  
• Ikke var nysgerrige, undersøgende og udfordrede sig selv, og arbejdede med stoffet på skolen 
• Ikke udnyttede lærervejledningen, men ofte mødte på skolen, når lærerene var gået 
 
Vi konstaterede, at beklædningsmodulerne altid har ligget efter, at de studerende har modtaget 
information om bacheloreksamen, hvorimod modulerne i strik, tryk og broderi altid har ligget 
inden. Kunne det have en betydning? 
• Blokerede disse tidlige informationer om bachelor for, at den studerende kunne rumme ny 

undervisning? Bachelorprojektet har ikke tidligere været inddraget i undervisningen på 7. 
semester 

• Kunne vi skabe større motivation og sammenhæng for den studerende ved tydeligere at gøre 
opmærksom på de muligheder, der ligger inden bachelorstart for at arbejde med 
forundersøgelser i modulerne?  

 
I forlængelse af det, opstod spørgsmålet, om en tydelig sammenhæng imellem alle 7. semesters 
fag – de tekstile fag og formidlingsfaget, kunne det gøres mere vedkommende for den 
studerende?  
 
En anden problematik i forhold til bachelor var, at vi ved læsning af tidligere bacheloropgaver 
havde oplevet, at kvaliteten af den skriftlige/visuelle formidling af processerne i de tekstile fag i 
flere tilfælde ikke var på et tilfredsstillende niveau. Vi havde derfor et fælles ønske om at ruste 
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dem bedre til denne del af bachelorprojektet. Derfor var det meget relevant også at inddrage 
formidlingsfaget. 

Formater 
Vi var så heldige at få Seth Franklin tilknyttet som facilitator og sparringspartner til løsning af 
problemstillingerne, og det har været en rigtig god og lærerig udviklingsproces for os alle. 
 
Det Seth kunne i denne sammenhæng var: 

• For det første satte han sig grundigt ind i, hvad uddannelsen gik ud på. Vi oplevede en 
anerkendelse af vores arbejde, hvilket betød meget for os, hvilket skabte stor respekt for 
ham som facilitator 

• Han skabte en god stemning og rum for diskussioner af de forskellige problemstillinger og 
dilemmaer  

• Det, at han kom udefra, gjorde, at han kunne stille irriterende, men kvalificerede spørgsmål 
til vores selvforståelse og indforståethed 

• Han fik os til at se med nye øjne på vores arbejdsgange og organisering af undervisning, og 
fik dermed italesat nogle dilemmaer  

• Han hjalp os med at holde fokus, og holde fast i essensen af problematikkerne 
• Han fik os til at tænke mere overordnet og ikke at falde i løsningsfælden for hurtigt 
• Han kom bl.a. med sine erfaringer fra sygeplejeskolen UC Sjælland/Slagelse, hvor han også 

havde været med i et praksisudviklende projekt sammen med undervisere derfra 

Praksisanalyse 
Seth præsenterede os for en praksisanalysemodel, vi kunne arbejde ud fra for at blive mere 
afklarede omkring problemet, så vi kunne komme videre med udviklingen af 7. semester.  
(Se Seths model i Chaiklin, Seth (25. Februar 2015) Opsummering: Hvordan kan vi gøre 7. semester 
vedkommende for de studerende) 
 
Modellen udmøntede sig i en visuel model over vores proces, se s. 5 
Ud fra analysemodellen kortlagde vi, hvad der kunne være årsag til problemstillingerne. 
 
Hvad skulle ændres i undervisningens indhold og tilrettelæggelse, for at det gav mening for de 
studerende?  
På baggrund af analysen, beslutter vi at omstrukturere en stor del af indholdet på hele 7. 
semester.  
 
Målet var, at skabe en større sammenhæng imellem alle 7. semestres fag, og derved også opnå 
en styrkelse af den skriftlige og visuelle formidling af den tekstile proces i bachelorprojektet.  
Vi havde en formodning om, at længere sammenhængende forløb, gav bedre mulighed for 
fordybelse og dermed måske større motivation.  
 
I forhold til bachelorprojektet ønskede vi både at styrke de studerendes tekstile og 
formilingsmæssige faglighed, samt evne til selvstændigt at kunne se og skabe sammenhænge. De 
tekstile fag ville derfor introducere forskellige nye teknikker, som indbyrdes kunne kombineres, og 
formidlingsfaget indgik i modulerne med en skriveøvelse, hvor den studerende skulle vælge en del 
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af sit tekstile forløb ud og beskrive og begrunde denne proces. En del af øvelsen var også, at 
arbejde med et tydeligt layout, hvor en visualisering af processen var vigtig for formidlingen. 
 

Indholdet 
De tekstile fag valgte tre fælles overordnede overskrifter – dekonstruktion- detaljer- 
rummelighed. Fokus var på selvvalgte emner og eksperimenterende arbejdsmetode, hvor de nye 
teknikker kunne inddrages og evt. kombineres på tværs af fagene.  
 
Derfor blev der udarbejdet en fælles foldevæg til inspirationsmateriale af lærerne, hvor de tre 
overskrifter visualiseredes i en collageform med forskellige teknikker og eksempler på, hvordan 
fagene kunne kombineres. 
 
Indholdet i broderi, tryk og strik. Der blev præsenteret nye teknikker i alle tre fag. Alt efter fag var 
det forskelligt, om de studerende kun kort afprøvede de nye teknikkerne i praksis, og derefter 
valgte at arbejde andre, eller eksperimentere videre med de nye teknikker. De kunne også vælge 
at arbejde med forundersøgelser til bachelorprojektet. 
 
Indholdet i beklædning. De tre beklædningslærere udbød tre kurser med nye teknikker, der blev 
præsenteret hver morgen mellem 9.00-10.00, her kunne den studerende frit komme og gå og 
derefter opsøge vejledning efter behov til et selvvalgt projekt. De studerende kunne også vælge at 
arbejde videre med teknikkerne fra tryk, broderi eller strik i kombination med beklædning. Eller de 
kunne vælge at arbejde med forundersøgelser til bachelorprojektet. 
Til brug for fastholdelse og senere refleksion ved afslutningen af forløbet, samt til hjælp i 
skriveværkstedet, udarbejdede vi en skabelon i form af et skema i beklædning, som de studerende 
skulle udfylde. Her formulerede de, hvad de ville arbejde med, og hvorfor. 
 
Indholdet i formidling. For at styrke den skriftlige og visuelle bearbejdning af den tekstile proces i 
bachelorrapporten, indgik formidlingsfaget som en del af de tekstile moduler. Formidlingslærer 
Bente Bang stod for et tredags skriveværksted med introduktion og vejledning til den skriftlige og 
visuelle formidling. Vi opfordrede de studerende at føre logbog gennem hele forløbet til 
indsamling af materiale og noter for at fastholde processen til brug for denne mindre skriftlige 
opgave.  
 
Med udgangspunkt i din logbog og evt. den læste tekst skal du: 
Formulere skriftligt hvad du har beskæftiget dig med i forløbet fra tekstilmodul til og med 
beklædningsmodul 
• Udvælge en mindre del af denne tekstile proces/undersøgelse som du vil formidle  
• Dette valg begrundes ud fra et fagligt synspunkt, (hvorfor giver dette valg mening for dig? 

f.eks. et fagligt problem, der er aktuelt i forhold til et mål eller andre ting, der er relevant) 
• Beskrive den udvalgte del af den tekstile proces/undersøgelse (ca.2400 anslag + evt. fodnoter) 

og visualisere dette (omfanget vurderer du selv)  
• Inddrage relevant teori f.eks. teori om farve-, form eller materialelære. Du kan anvende denne 

teori, eller du kan blot nævne hvilken teori, du kunne tænke dig at anvende  
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• Forholde dig til, hvad du har fået ud af denne undersøgelse/ dette arbejde. Er det f.eks. noget 
du kan arbejde videre med i PB projekt, eller er det relevant i forhold til det du gerne vil 
arbejde med efter endt uddannelse eller har det en anden relevans? 

 

Tidsmæssig tilrettelæggelse af forløbet på 7. semester 
Vi besluttede, at Informationer om bachelorforløbet skulle ligge som det første, da det kunne få 
indflydelse på, hvordan de studerende kunne udnytte undervisningen mere målrettet. Derefter 
kom de tekstile moduler med efterfølgende tre skrivedage, hele forløbet sluttede med opsamling 
og evaluering. 
 
19/8 Orientering om bachelorforløbet 
20/8 til 28/8 Tekstile moduler i strik, tryk og broderi  
31/8 til 8/9  Beklædnings moduler, Medbring PC eller Mac den 31/8 (1. dag i beklædning) 
9/9 til 14/9 
 
14/9 

Skriftlig og visuel formidling af den tekstile proces  
 
Opsamling med kriterier for vurdering og respons af den skriftlige og visuelle 
formidling af tekstil proces.  
 
Nærmere forklaring følger i løbet af beklædningsmodulet  
 

 
 

Opsamlingen på skriftlig/visuel formidling 14/9 med de studerende 
Formålet med opsamlingen var, ud over at de studerende blev bedre til at formidle den tekstile 
proces, også skærpede deres opmærksomhed på at vurdere kvaliteten af materialet ved at skulle 
vurdere andres opgaver. 
De studerende havde på forhånd læst hinandens opgaver. De blev opdelt i mindre grupper, og var 
opponenter på hinandens opgaver. Gruppen bestemte, formulerede og skulle opnå enighed om, 
hvilke kriterier det udvalgte materiale skulle vurderes på, og hvorfor den syntes at disse kriterier 
var gode.  
Fremmødet til opsamlingen var ca. halvdelen af årgangen. Det er svært at tolke, hvad, de der ikke 
mødte, havde fået ud af forløbet – måske havde de opnået, det de ville, og havde ikke brug for 
ydere evaluering, måske havde de ikke behov for skriveøvelsen, måske var der mange andre 
grunde? 
De, der kom, var meget engagerede, og der kom en god diskussion og refleksion over det skriftlige 
materiale og hele forløbet. Der var mange forskellige holdninger f.eks.  
”det kan være vigtigt med en skriftlig øvelse inden BP-projektet, særlig mht. det sproglige – 
korrektur er et must” 
”det er også vigtigt at blive opmærksom på layoutet, at sætte tekst og billeder flot op” 
”rigtig godt med igangsætning hos Bente” 
”jeg synes, det var helt overflødigt med timerne hos Bente. Der er alt for mange regler, det er 
meget frustrerende hele tiden at få at vide hvad man ikke må, og hvad man skal. Det hæmmer en, 
når man skal skrive. På andre uddannelse er de meget mere overladt til sig selv – og det er godt. 
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Hvis vi havde fået en grundig tilbagemelding på kulturfagsopgaven, og ikke kun en karakter, ville 
det have givet det, vi har brug for nu. Vi fik ingen kommentarer” 
 

Lærernes opsamling  
Vi har af tidsmæssige årsager ikke nået at mødes, og har ikke lavet en samlet evaluering over hele 
forløbet ud fra de problemstillinger, vi har skitserede i starten. Vi har vendt og diskuteret det på et 
lærermøde. 
 
Selvom problemstillinen i starten var meget fokuseret på de studerendes motivation, kan man se, 
at det flyttede sig for os til mere til at handle om formidlingsdelen og at ruste de studerende til 
denne del af bachelorprojektet. Den skærpede opmærksomhed på det, er vi enige om, har haft en 
betydning for den måde, vi har vejledt de studerende til bachelorprojektet på. Vi har også efter 
eksamen på et lærermøde konstateret, at i flere opgaver var kvaliteten af formidlingen af den 
tekstile proces højnet i forhold til tidligere opgaver. 
Mange af de teknikker og metoder, vi underviste i, blev også anvendt i en del bacheloropgaverne. 
 
Med inspiration i Seths model, er vi klar over, at der kan være flere succesmål. I forløbet adskilte 
vi problemstillingerne set fra tre perspektiver – uddannelsens, lærernes og de studerendes. 
 
Hvis motivation set fra lærerens perspektiv, måles på deltagelse og fremmøde, kan det 
indimellem være nedslående og uforudsigeligt i forhold til de didaktiske overvejelser. Til tider 
deltager rigtig mange, og andre gange få. 
 
Set fra de studerenes perspektiv er fremmøde målt i antal timer ikke altid et parameter for, hvad 
de har fået ud af undervisningen. De surfer og opfanger hurtigt, hvad de synes, er væsentligt. De 
udvælger meget selektivt, hvad de lige kan bruge lige nu, måske gemmer de det bare til senere. 
Måske får de overleveret informationerne og undervisningsindholdet fra de andre studerende, og 
behøver så ikke læreren, derfor behøver de heller ikke være på skolen mellem 9 og 15, men 
kommer om aftnerne og i weekenderne.  
 
Det er svært at måle motivationen, og i evaluering af forløbene vil der altid være mange 
forskelligrettede udtalelser, både på den aktuelle årgang og fra år til år. Det eneste konkrete, vi 
har at måle på, er bacheloropgaven.  
 
Vi talte om, at sammenhængene mellem uddannelsens forskellige elementer, som er tydeligt for 
os lærere, måske først opleves af den studerende, når denne har forladt studiet efter 
bacheloreksamen. 
 
De studerende på 7. semester er i et vadested mellem studiet og virkeligheden udenfor, hvor det 
kan være svært for dem at overskue, hvad der er vigtigt. Derfor er det også en vanskelig opgave at 
tilrettelægge undervisningen, så det gir mening – men vi forsøger! 
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