
Implementering af anden undervisningsform 

I et andet FoU-projekter har jeg arbejdet med GODS-princippet, implementering i 

bygningskonstruktionsuddannelsen i Holstebro. 

 

GODS dækker over fire forskellige læringsrum: 

Grupperum, Oplægsrum, Dialogbokse og Stillezoner og stammer fra VUC Syd. 

VUC Syd har opført ny bygning og designet bygningen, så den indeholder egnede 

lokaler til gennemførelse af en anden undervisningsform end den der traditionelt 

anvendes i undervisningsbygninger, hvor alt undervisning oftest foregår i samme 

lokale.  

 

Campus Holstebro består af flere bygninger med forskellige indretninger til 

undervisning. Alle bygninger indeholder fællesarealer med borde og stole til 

gruppearbejder og almindelig ophold. Ligeledes indeholder alle bygninger 

oplægsrum til fremlæggelse af teoretisk undervisning samt til gruppearbejde. 

Endelig er der enkelte stillerum i bygningerne.  

 

For bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro er undervisningen samlet omkring 

en bygning. Bygningen har tidligere tillige med undervisning indeholdt kantine. I 

efteråret 2016 manglede uddannelsen et undervisningslokale til gennemførelse af 

teoriundervisning og vejledning af de studerende i 5. og 7. semester. Opdelt i 

projekterende og udførende i både 5. og 7. semester. I alt fire klasser. 

 

Udviklingsprojektet gennemførte jeg i efteråret 2016 som et forsøg på at udnytte 

lokaleresurser på VIA som var til rådighed for BKU. Jeg var projektleder i alle faser 

fra ide til den endelige afrapportering, og projektet gav mig gode erfaringer med til 

senere, at kunne inkludere andre undervisere og studerende i en anden 

undervisningsform. 

Ideen til udviklingsprojektet opstod efter en kollega fortalte om GODS-princippet 

på VUC Syd. Det fik mig på tanken, om det ikke skulle være muligt at indføre noget 

lignede på BKU i Holstebro. Tanken var effektivisering af vejledningen af de 

studerende og samtidig løse et tilbagevende lokaleproblem. Endvidere en mulighed 

for de studerende, at kunne arbejde professionelt med deres eget studiet. 

Med GODS-princippet kunne jeg være med til at bryde den traditionelle 

klasseundervisning på BK, som ofte betyder manglende ro og fordybelse i 

projektarbejdet. 



Efterårsterminen 2016 blev for både 5. og 7. semestre udførende og projekterende 

udført efter GODS –Princippet i reduceret form. Dvs. at semesteret blev gennemført 

med alle fire klasser i samme klasserum til projektarbejdet og med to teorilokaler 

til at gennemføre teori for den enkelte klasse. Dvs. det fælles klasserum blev brugt 

som Grupperum og delvis Dialogrum. Mens de to teorilokaler blev brugt til 

Oplægsrum. Som Stillerum kunne de studerende anvende ledige stillerum rundt om 

på hele Campus. 

 

I foråret 2017 fremsendte jeg et spørgeskema til både dimittender (7. semester 

studerende i E2016) og til de studerende som ville komme tilbage til 7. semester i 

E2017. 

 

Spørgeskemaet skulle give svar på de studerenes oplevelse af effekten af GODS-

princippet. Spørgsmålene var delt op i fire hovedpunkter:  
 

Om de studerende skulle vurdere i hvor høj grad de havde opnået 

positiv eller negativ udbytte inden for Undervisning og Vejledning 
 

Om de kunne bidrag positivt til det Faglige vidensniveau og de Sociale 

kompetencer. 

 

Af undersøgelsens svar kunne det ses, at Udførende var mere positive for GODS-

princippet end de Projekterende. 

 

Undervisningen fik høj karakter når der blev spurgt til den teoretiske undervisning. 

Øvrige spørgsmål gav middelkarakter. 

Vejledningen fik høj karakter på første spørgsmål fra Udførende. Men lav karakter 

når de blev spurgt om de havde benyttet sig af fælles vejledning på tværs. 

Fagligt fik første spørgsmål igen højst karakter. Men lav karakter når der blev spurgt 

ind til brugen af den faglige værdi. 

Socialt var vurderingen negativ på alle spørgsmål. Så her har GODS-Princippet ingen 

værdi for de studerende. 

Ud fra undersøgelsen må jeg konklude, at GODS-Princippet ikke gav mere læring 

end traditionel klasseopdeling, for de studerende der gav svar. De studerende 

brugte ikke muligheden for vidensdelingen på tværs af klasserne. Fagligt og Socialt 

havde GODS-Princippet ingen øget værdi. 

 



Undersøgelsen viste 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. 

 

Undersøgelsen gav anledning til yderligere 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? 
 

Indtil videre har det ikke været muligt at implementere GODS-princippet på BKU i 

Holstebro. Det skyldes to væsentlige årsager. De fysiske rammer og skepsis omkring 

øget læring. Hvis en ny undersøgelse skal foretages, skal det gøres ud fra en tro 

gennemførelse af GODS-princippet. Dette lader sig først gøre, når de fysiske 

rammer tillader det, hvilket der kan gå en del år inden det sker. Hvorvidt elementer 

fra GODS-princippet kan overføres til 5. og 7. semestre, afhænger dog af den 

allokering som underviserene på 5. og 7. bliver tildelt. Om undervisningsteamet er 

gennemgående på de to semestre. 

 

 


