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Evaluering af GODS-Princippet E2016 

Delkonklusion: 

Af undersøgelsens svar kan det ses, at Udførende er mere positive for GODS-princippet end de Projekte-
rende. 

Undervisningen får højst karakter når der spørges til den teoretiske undervisning, hvorimod øvrig spørgsmål 
giver middelkarakter. 

Vejledningen får høj karakter på første spørgsmål fra Udførende men lav karakter når der spørges til om de 
har benyttet sig af fælles vejledning på tværs. 

Fagligt får første spørgsmål igen høj karakter, men når der spørges ind til brugen af den faglige værdi, gives 
der lav karakter på værdien. 

Socialt er karakteren 2 på alle spørgsmål. Så her har GODS-Princippet ingen værdi for de studerende. 

Konklusion: 

Ud fra undersøgelsen kan det ikke konkluderes, at GODS-Princippet giver mere læring for de studerende end 
traditionel klasseopdeling. De studerende bruger ikke muligheden for vidensdelingen på tværs af klasserne. 
Fagligt og Socialt har GODS-Princippet ingen øget værdi. 

Undersøgelsen viser dog, at når de studerende, i forbindelse med den teoretiske undervisning, bliver taget 
væk fra grupperummet og har fokus på underviseren, føler de de får en bedre teoretisk og faglig viden, som 
de kan tage med tilbage i grupperummet. 

 

Spørgsmål som er hver at overveje: 

 Hvor tro har vi undervisere været omkring GODS-princippet? 

 Skal vi glemme at vi har gennemført GODS-Princippet? 

 Skal vi prøve gods-Princippet igen og i hvilken form? 

 Kan vi overføre elementer fra GODS-Princippet ud og gennemføre disse på 5. og 7. semestre? 

 Er der elementer i undersøgelsen som kan overføres / implementeres i den traditionelle undervisning 

på øvrige semestre? 

 Andet? 
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VUC Sønderjylland er begyndt at bruge et princip der hedder GODS, det står for: Grupperum, Oplægsrum, 
Dialogrum og Stillerum.  
 
Det betyder i bund og grund at studiemiljøet er ændret meget siden dagene med faste klasselokaler og 
struktur. GODS princippet gør studiemiljøet mere fleksibelt og moderniserer måden der bliver undervist på. 
 

http://vucsyd.dk/vores-syn-paa-laering/gods-vores-laeringsmiljoe/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OCKXhENqsyw 
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