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1.1 Baggrund for lektorbedømmelse
Jeg anmoder om positiv lektorbedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om lektorbedømmelse 
(BEK nr 990, 2015). Anmodningen er udarbejdet på baggrund af mit arbejde på Bygningskonstruk-
tøruddannelserne (BK) på Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN), hvor jeg har 
været ansat som adjunkt siden marts 2014 (Bilag 1 og Bilag 4). 
Formålet med anmodningen er, at illustrere udviklingen af mine ”teoretiske, faglige, pædagogiske 
og erhvervs- og professionsrettede kompetencer samt anvende og udvikle mine [sine] kompeten-
cer i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter” (BEK nr 990, 2015, §2 stk. 2). Lektoranmodningen 
omfatter undervisnings- og vejledningsopgaver på BK, samt forsknings- og udviklingsarbejde (FoU) 
internt i afdelingen og på tværs af organisationen. Jeg har vedlagt en dispensation fra arbejde 
med efter- og videreuddannelse fra min leder, Bruno Larsen (Bilag 6).

Lektoranmodningen er opbygget med henblik på at demonstrere undervisning i grunduddannel-
sen, forsknings- og udviklingsaktiviteter og internationalisering – fra bekendtgørelsen om lektorkvali-
 cering bilag 1 (BEK nr 990, 2015). Derfor består anmodning af 5 kapitler og et afsluttende kapitel. 

I kapitel 2 vil jeg sætte uddannelsen i den historiske, kulturelle og internationale kontekst ved at 
præsentere uddannelsens historie, udvikling og nuværende opbygning, samt UCN’s læringstil-
gang med Re eksiv Praksis Læring. I kapitel 3 vil jeg beskrive den internationale studerende og 
re ektere over studieaktivitetsmodellen. Endelig vil jeg i kapitel 4 re ektere over mit fagområdes 
relation til uddannelsen og professionen. 
Jævnfør bekendtgørelsens bilag 1 kriterie a skal adjunkten være i stand til selvstændigt at ”udvik-
le, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret undervis-
ning” (BEK nr 990, 2015, p. 5), hvilket jeg vil demonstrere i kapitel 4 med 2 nedslag i mine undervis-
ningsopgaver. 
I bekendtgørelsens bilag 1 kriterie b skal adjunkten selvstændigt og innovativt være i stand til ”at 
arbejde med institutionens udviklingsopgaver” (BEK nr 990, 2015, p. 5). Udviklingsopgaverne om-
fatter udvikling af professionsbacheloruddannelsen, hvilket jeg vil demonstrere i kapitel 4 ved, at 
re ektere over udvikling af BK ved implementering af ny studieordning. Derudover omfatter ud-
viklingsopgaverne også FoU, hvilket jeg vil demonstrere i kapitel 5 med nedslag i BIM-delprojektet, 
”New collective knowledge in a practice context – real-life experiment with BIM and collaborati-
on”, som er en del af forskningsmiljøet ”Byggeriets Eksperimentarium”. 
Yderligere, skal adjunkten jævnfør bekendtgørelsens bilag 1 kriterie c være ”i stand til at inddrage 
relevant international forskning og/eller internationale udviklingstendenser inden for erhvervet eller 
professionen i arbejdet” (BEK nr 990, 2015, p. 5). Dette vil jeg demonstrere løbende i lektoranmod-
ningen, men der vil i kapitel 5 være et særligt fokus på dette område. 
Kapitel 6 afslutter anmodningen.

1.2 Læsevejledning
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1.3 Begrebsde nition
I byggebranchen er der en del fagudtryk og forkortelser, som bl.a. bygger på en del tavs viden. I 
dette afsnit vil jeg udfolde de begreber, som forholder sig til mit undervisningsfagområde. Jeg vil 
bruge disse begreber i den resterende del af lektoranmodningen. 
Den store digitale ændring i uddannelsen er bl.a. et resultat af Det Digitale Byggeri i 2000. Det 
medførte indførelse af IKT bekendtgørelsen (BEK nr 118, 2013) og udvikling af en række standarder 
og processer, der satte skub i digitalisering af byggebranchen. Med denne udvikling begyndte 
en stigende interesse for Building Information Modelling (BIM). Den stigende kompleksitet af byg-
geprojekter kræver metoder til større håndtering, hvor BIM processerne skal sikre færre fejl, mere 
effektivitet og opdateret information. Det var derfor et procedure og teknologisk skifte for byg-
gebranchen. Arbejdsproceduren mellem fagdisciplinerne tidligere har været fragmenteret, men 
BIM nødvendiggør et tættere samarbejde i byggeprojekterne. For at imødekomme ovenstående 
forandringer i byggebranchen, skete der i det første årti af 00’erne også en udvikling af BK. Den 
digitale optegning var begyndt (se kap. 2.1) i Autodesk AutoCAD (primært 2D tegning), men den 
digitale udvikling krævede et mere komplekst program. Derfor blev AutoCAD udskiftet med Revit 
(3D BIM-modellerings program), og faget BIM blev indført i 2010. I studieordningen har der primært 
været fokus på læringsmål med den digitale optegning af byggeprojekter, hvor læringsmål i 
forhold til BIM først er blevet de neret i den nye studieordning fra 2016. Jeg vil komme mere ind på 
dette i slutningen af kapitel 4.

De  ni onen af BIM er kompleks, men det kan de  neres 
som ”en integreret metode  l at digitalisere byggeproces-
sen. Igennem hele byggeriet livscyklus,  a ide  l nedrivning 
vil digitale bygningsinforma oner være omdrejningspunkt for 
alle byggeprojektets ak viteter og samarbejde mellem de 
forskellige parter” (BIMlab DTU, 2013). BIM værktøjer 
er med  l at skabe en informa onsrig model, der bl.a. kan 
simulere bygnings  sik såvel som projekts ring.  

Revit kan de  neres et BIM værktøj. 
Revit er et eff ek vt værktøj, som gør 
det muligt at skabe en intelligent model-
baseret proces  l at planlægge, projektere 
og konstruere byggeprojekter. Det er et 
3D modellerings program som understøtter 
tværfaglige designprocesser og  llader 
samarbejde i 3D BIM modellen. 

1.4 Præsentation af ansøger og ansøgers opgaver på UCN
Mit navn er Dorthe Holmberg Lauritzen. Jeg har været ansat på UCN Teknologi, BK som underviser 
siden august 2012. I marts 2014 overgik til en stilling som adjunkt. Jeg har en kandidat i arkitektur 
fra Aalborg Universitet, Arkitektur & Design i 2010, hvilket har givet mig følgende kompetencer:

Krea vitet

Forståelse af metodiske 
 lgange  l byggeprojekter

Problembaseret projektarbejde

Informa ons Teknologi

Tegningsforståelse

Helhedsløsninger - analyse, teori 
Dette bruger jeg i mit daglige arbejde, når jeg underviser for primært internationale BK-studeren-
de i fagområderne IT, BIM, Design, Tegneteknik og Opmåling. Specielt arbejdet med IT program-
mer, tegningsfremstilling, visualisering og præsentationsmateriale har været omdrejningspunktet 
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for mit fokus i uddannelsesforløb såvel som i mine jobs på det private arbejdsmarked (Bilag 2). Min 
erhvervserfaring har givet mig en bred forståelse for byggebranchen gennem arbejde med ind-
retningsdesign, gra sk design og arkitektur, hvor jeg har arbejdet sammen med arkitekter, desig-
nere, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere. 

Den digitale udvikling i professionen har krævet en del større ændringer i arbejdsmetoder og –
værktøjer. Netop denne udvikling har jeg haft muligheden for at arbejde med som underviser på 
BK ved UCN. Arbejdsopgaver med implementering af ny studieordning samt FoU har givet mig 
muligheden for at tilegne mig ny viden til bl.a. udarbejdelse af nyt undervisningsmateriale (jf. kapi-
tel 4). Yderligere har jeg styrket mine kompetencer inden for det Digitale Byggeri med uddannel-
serne som BIM- og IKT-koordinator (Bilag 3). Jeg deltager, så ofte som det er muligt, i netværksmø-
der i f.eks. Sustainnovation og BIM Nord, samt konferencer for at holde mig opdateret på den 
nyeste viden i professionen både nationalt og internationalt. Fagområdets udvikling går virkelig 
stærkt, hvorfor den opdaterede viden om professionen er nødvendig.

Siden jeg startede som underviser på UCN, har jeg undervist i et bredt spænd af de mindre fag-
områder – IT, BIM, Opmåling, Design og Tegneteknik. Derudover har jeg været procesvejleder, 
praktikvejleder og specialevejleder (se bilag 2). Jeg har derfor et stort indblik i og overblik over 
uddannelsens indhold og progression i de studerendes opbygning af viden, færdigheder og kom-
petencer, hvilket jeg vil komme yderligere ind på i kapitel 4. 
I foråret 2014 havde jeg muligheden for at arbejde med Teknologi og Læring i forskning- udvik-
lingsgruppen, Teaching Enhanced Learning (TEL). Denne mulighed benyttede jeg til at afprøve 
anderledes læringsformer i IKT-undervisningen, som jeg vil komme ind på i kapitel 4.4. Denne inte-
resse i læringsformer og udviklingen af undervisning har jeg arbejdet med yderligere i session 1-13 
på UCN Læringsakademi i forbindelse med min adjunktuddannelse og lektorkvali cering (Bilag 1 
og Bilag 2). 

I efteråret 2016  k BK ny studieordning, hvilket har betydet gennemgang og udvikling af uddan-
nelsens indhold og opbygning. Samme efterår skulle UCN’s nye lærings strategi – Re eksiv Praksis 
Læring (RPL) – rodfæstes i BK uddannelsen. Jeg var en del af dette udviklingsarbejde, som både 
betød gennemgang af læringsmål på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau samt didakti-
ske diskussioner af de nitionen af RPL. 

Jeg har igennem mit adjunktforløb arbejdet med forskellige FoU (se Figur 1.1 og Bilag 1). Det har 
givet mig en stor viden om metoder, analyser, empiriindsamling osv. i forhold til udviklingen af et 
projekt. For at opnå faglig dybde i projekterne har jeg deltaget i studiegrupper, hvor det har væ-
ret muligt at diskutere faglige udviklingstendenser og metodetilgang til forskningsprojekter (se Bilag 
2).  

Jeg underviser primært på den internationale linje, men jeg har dog undervist i mindre tværgåen-
de forløb med workshops og temauger med både de danske og internationale studerende. Jeg 
har derigennem fået indsigt i de kulturelle og pædagogiske forskelle, der er på at tilrettelægge 
og gennemføre undervisning for danske og internationale studerende. 
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Figur 1.1 Unvervisnings- udviklings- og forskningsopgaver ved UCN
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I dette kapitel vil jeg re ektere over uddannelsen ved at sætte den i historisk kontekst, hvorefter 
jeg vil se på uddannelsens opbygning, dens bekendtgørelse og relationen til professionen. Den hi-
storiske kontekst vil have et særligt fokus på at identi cere tegnefagets (mit fagområde) udvikling 
gennem uddannelsens, professionens og teknologiens udvikling. 

BK startede som en ”mulig ’opstigning’ fra håndens arbejde til det boglige” (Hansen, 2012, s7), 
hvilket i uddannelsessammenhæng er ret enestående. Uddannelsen opstod som en videreud-
dannelsesmulighed for bygningshåndværkere, som kunne gå fra et praktisk arbejde til det bogli-
ge. Oprindeligt var formålet med uddannelsen, at uddanne håndværkere til at honorere kravet 
om at kunne tegne og læse tegninger. I dag er uddannelsen en 3,5-årig professionsbachelorud-
dannelse med praktik. Der er optag af både studenter og håndværkere, hvilket gør at pro len om 
at være en videreuddannelsesmulighed for håndværkere, i dag er ændret, men grundlaget for 
uddannelsen er stadig den samme – at være et krydsfelt mellem praksis og teori (Hansen, 2012). 

Fra bygningshåndværk til digitalisering  
I 1911 blev Bygmesterskolen oprettet med det formål ”at give de unge en teoretisk faglig uddan-
nelse, der sammen med den praktiske uddannelse er nødvendig eller ønskelig for at kunne udøve 
selvstændig virksomhed” (Hansen, 2012, p. 12). Gra sk fremstilling af tanker og ideer i kombination 
med håndværket var grundlæggende for undervisning. Der var undervisning i bl.a. materialelære 
og tegning (Hansen, 2012). 
Gennem BK’s historie har uddannelsen tilpasset sig til professionens behov og udvikling. Især to for-
hold har været afgørende for uddannelsens opbygning og pro l i dag - implementering af indu-
strialisering i byggeriet i 60’erne og det tværfaglige projektarbejde i 1980. Dette skete netop 
som en reaktion på professionens krav om bygningskonstruk-
tører, der både kunne kommunikere mundtligt og skriftligt 
gennem tegningsmateriale. Professionens udvikling har re-
duceret tegningsarbejdets ind ydelse på uddannelsen. Det 
er gået fra at være den teoretiske tilgang til at være projek-
teringstegning, der kun mestres af få. Tegningsarbejdet har 
også ændret sig, eftersom der i 1989 blev indført CAD-teg-
ning (Computer Aided-Design). Det gav nye muligheder for 
nøjagtigheden i tegningsarbejdet, men det fjernede også det personlige udtryk på tegningerne 
(Hansen, 2012).

Endnu en vigtig udvikling af uddannelsen var omkring årtusindskiftet, hvor uddannelsen blev 
omfattet af ”Lov om mellemlange videregående uddannelser” (LOV nr 481 , 2000), den blev til 
en professionsbacheloruddannelse med praktik, og med mulighed for optag af studenter. Indfø-
relsen af praktik førte til udveksling af viden, færdigheder og kompetencer mellem uddannelse 
og professionen. Overgangen til professionsbacheloruddannelse krævede også indarbejdelse af 
forskningsmetode og videnskabsteori i uddannelsen, samt inddragelse af viden om forskning og 
forskningsresultater inden for fagområdet. Med bachelor-titlen blev det muligt for bygningskon-

Tegnearbejdet har været centralt 
i uddannelsen – i starten var det 
tegning med blyant eller tuschpen, 
men i dag foregår det med infor-
ma onsrige 3D modeller  (Hansen, 
2012).

2.1 Uddannelsens historiske kontekst
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struktører at blive optaget på kandidatuddannelser på universiteter (Hansen, 2012). På Aalborg 
Universitet er der etableret optagelse på bl.a. byggeledelse og informatik. 
Den største enkelt-ændring inden for fagområdet IT kom i 2007, hvor projekteringen overgik til at 
blive udført i 3D. Den digitale arbejdsmetode er kendetegnene for nutidens bygningskonstruktører. 
Det digitale projekt består ikke bare af streger på en computertegning, men det er en digital byg-
ningsmodel – en BIM model. BIM-modellen muliggør, at  ere projekterende kan arbejde sammen 
i den samme model, hvorfra der trækkes informationer og mængder til beregning og simulering. 
Den digitale udvikling har også ført til nye jobtitler, som f.eks. BIM manager, BIM koordinator og IKT 
koordinator i professionen. Disse jobs kan varetages af den nuværende bygningskonstruktør, der 
har kompetencer inden for kommunikation og præsentation, færdigheder i BIM arbejdsmetoder, 
samt erfaring med teamarbejde (Hansen, 2012).
På UCN i Aalborg blev der ved årtisundskiftet påbegyndt et udviklingsarbejde med henblik på at 
starte en international BK linje, hvilket blev en realitet i 2008. I dag er der danske og internationale 
klasser, som kører sideløbende op gennem semestrene med enkelte tværgående forløb. Det er 
ud fra denne historiske kontekst, at jeg i kapitel 4 vil re ektere over den nutidige udvikling af ud-
dannelsen. 

2.2 Perspektiver for BK og professionens udvikling
BK’s historiske kontekst viser, hvordan uddannelsen har udviklet sig og tilpasset sig professionens 
krav og behov, for derved at kunne skabe bygningskonstruktører, der er forandringsparate til at 
byde ind på en arbejdsplads fra dag 1 (Larsen, 2013). Ifølge Konstruktørforeningen (KF) er dette 
en af grundene til, at uddannelsen i dag er den største videregående uddannelse i byggeriet 
(Konstruktørforeningen, 2015). Uddannelsen modsvarer arbejdsgivernes efterspørgsel og uddanner 
studerende med tidssvarende uddannelser og relevante kompetencer, som på nogle områder er 
på forkant med byggeriets udvikling.
Den stigende digitalisering af byggebranchen med elektroniske værktøjer og BIM sætter kursen 
mod stigende akademisering af uddannelsen, hvilket er en problematik, som en praksisnær pro-
fessionsbacheloruddannelse skal have fokus på (Konstruktørforeningen, 2015a). Uddannelsens 
styrke er at formå at kombinere det praksisorienterede med et relevant teoretisk indhold. 
Der er et stort kompetencekrav inden for nye teknologier/værktøjer i byggebranchen med nye 
materialer, kompetencer, bæredygtighedskrav og digitale værktøjer (Konstruktørforeningen, 
2015a). Jeg vil i kapitel 4 re ektere over, hvordan jeg kan fastholde og udvikle de studerendes 
kompetencer i forhold til de digitale værktøjer. 

2.3 Uddannelsens opbygning
Videregående uddannelser er underlagt ”Kvali kationsrammen for videregående uddannelser” 
(Undervisnings- og Forskningsministeriet, 2008), der beskriver kravene til den studerendes viden, 
færdigheder og kompetencer efter endt uddannelse. Kravene til BK  ndes i uddannelses- og 
eksamensbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om professionsbacheloruddannelser (BEK nr 1047, 
2016; LBK nr 1147, 2014; BEK nr 41, 2017). Kapitel 2.1 viste vigtigheden af det praksisnære i uddan-
nelsens udvikling, hvilket også gør sig gældende i bekendtgørelsen: ”Uddannelserne skal kvali ce-
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re de uddannede til at varetage praksisnære, komplekse og udviklingsorienterede erhvervsfunkti-
oner” samt ”kvali cere til relevant videre uddannelse, udvikle til selvstændighed, samarbejdsevne 
og evne til at skabe fornyelse” (LBK nr 1147, 2014, §2. Stk. 2).
Ifølge bekendtgørelsen er formålet for BK, at ”kvali cere den uddannede til selvstændigt at kunne 
planlægge, lede og varetage teknisk og administrativt arbejde inden for projektering og udførelse 
af bygge- og anlægsopgaver” (BEK nr 715, 2009, §1). Bekendtgørelsen præciserer yderligere det 
læringsudbytte i viden, færdigheder og kompetencer, som den studerende skal opnå gennem 
uddannelsen. Uddannelsens obligatoriske elementer er tilrettelagt inden for følgende kerneområ-
der: Alment, Virksomheden, Produktion, Projektering og Registrering (BEK nr 715, 2009). 
Bekendtgørelsernes krav ligger til grund for de uddybende krav i uddannelsernes fælles studieord-
ning, hvori de didaktiske valg i forhold til faglige vægtninger, eksamensform og projektform opstil-
les. Den beskriver fordelingen af kerneområderne op gennem semestrene med læringsmål inden 
for viden, færdigheder og kompetencer. Den fælles studieordning er konkretiseret i den institutio-
nelle studieordning, som danner grundlag for semesterplanerne.  Til efterårssemestret 2016 trådte 
en ny studieordning (UCN, BK studieordning (institutionsdel), 2016) i kraft for de nye studerende. 
Denne ændring er derfor sket i min adjunktperiode, hvilket gør, at jeg skal forholde mig til to gæl-
dende studieordninger. I beskrivelsen af uddannelsen forholder jeg mig til den nyeste studieord-
ning. 

BK er bygget op ved, at de studerende begynder med små enkle projekter. De skaber derved et 
fundament af viden, der kan bygges ovenpå. På den måde bliver det allerede kendt viden, der 
bliver brugt til at løse større og mere udfordrende projekter. Denne progression med semester te-
maer, praktik og selvvalgt afgangsprojekt hjælper de studerende til at udvikle deres kompetencer 
og vokse med opgaven, for derved at blive klar til at arbejde i professionen (se  gur 2.1). Uddan-
nelsen er bygget op af 7. semestre med mulighed for afstigning på 4. semester for at blive byg-
getekniker. De første to semestre eksamineres gennem førsteårsprøven, hvorefter der er eksamen 
hvert semester. Semestereksamenen er en helhedsvurdering af den studerendes viden, færdighe-
der og kompetencer med én samlet karakter.
Semesterplanen, som beskriver semestret, er udarbejdet af uddannelsens underviserteams. Den 
nye studieordning skal være ens for både dansk og international linje, hvor der i den tidligere versi-
on har været en del forskelle på nogle semestre. I semesterplanerne udarbejder underviserteamet 
den overordnede ramme for un-
dervisningen for derved at sikre, at 
de studerende har mulighed for at 
opnå semestrets læringsmål. Her-
efter udarbejder jeg indholds- og 
pensumplanen for fagområdet. 
I teamet er der meget sparring 
under udarbejdelse af forløbet for 
fagområdet, da det tværfaglige 
problembaserede projektarbejde 
kræver et tæt samspil mellem fag-
områderne (Bilag 7).De studeren-
de udarbejder i teams det tvær- Figur 2.1 Bygningskonstruktøruddannelsens opbygning
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Figur 2.2 Principiel opbygning 
af 2. semester

faglige problembaserede projekt med input fra fagområderne (se  gur 2.2). Beskrivelser, tegninger 
og beregninger bearbejdes gennem projekteringsfaser, hvorved de studerende lærer at bearbej-
de et byggeprojekt fra skitsering til udførelse og vedligeholdelse. 
Fagområdernes tilknytning til semesterprojektet passer til professionens arbejdsmetode. Det gør 
læringen praksisnær, og det gør det nemmere at indarbejde tværgående hensyn, som f.eks. digi-
tale værktøjer. Jeg inddrager semesterprojektet i mit undervisningsindhold for at illustrere relevan-
sen af læringen for de studerende. Læringen bliver dermed ikke bare indøvelse af et IT-program, 
men et element til at løse en faglig problemstilling (jf. kapitel 4).
Eftersom BK er en professionsbachelor, er der i bekendtgørelsen 
krav om en tæt relation mellem teori og praksis. På kompetence-
niveau skal den studerende være i stand til at ”tilegne sig ny viden 
og omsætte denne i praksis i forhold til professionen” (BEK nr 715, 
2009, p. 4). De studerende får erfaringer med praksis problemstillin-
ger gennem praktiske byggepladsbesøg, studietur til produktions-
virksomheder mv. 
De studerende har mulighed for at påvirke 85 af de 210 ETCS-point, 
der er på uddannelsen gennem valgfag, valg af praktiksted, af-
gangsprojekt og valgfrit uddannelseselement. På 3.-5. og 7. seme-
ster skal de studerende skrive en faglig rapport gennem det valg-
frie uddannelseselement, hvilket giver den studerende mulighed for 
specialisering iht. til professionen. 

2.4 Læringstilgang på UCN - Re eksiv Praksis Læring (RPL)
Læringstilgangen på UCN har siden 2015 være Re eksiv Praksislæring (RPL), hvilket bygger på 3 
bærende elementer: Re eksivitet, Praksis og Læring. RPL er endnu ikke udfoldet og forankret fuldt 
i BK, hvorfor der er nedsat en gruppe, som jeg er en del af, der arbejder på at få de neret RPL for 
uddannelsen. 

Praksis er ikke kun de neret, som et praktikforløb (se  gur 2.3). Praktikforløbet kan de neres un-
der praksis som læringsrum, der også rummer byggepladsbesøg, tegnestuebesøg, studieture og 
eksterne gæsteforelæsere på 1.-5. semester, hvor de studerende kommer ud i praksis og samler 
viden om professionen. Praksis er også et inspirationsrum, idet der i undervisningen inddrages 
eksempler og cases fra professionen, samt det tværfaglige semesterprojekt, som afspejler arbejds-
metoden i professionen. Den sidste del af praksis som udviklingsrum er der, hvor den studerende 
arbejder med udviklingstendenser i professionen gennem deltagelse i forskning- og udviklingsakti-
viteter, specialer og workshops (bl.a. De Digitale Dage).  

Med RPL er der fokus på at skabe mulighederne for, at den studerende kan udvikle viden, fær-
digheder og kompetencer både personligt, fagligt og socialt. Der skal være fokus på at uddanne 
studerende, der er på forkant med arbejdsmarkedets kompetencebehov og studerende, der kan 
kvali cere og udvikle praksis. Læringen skal have fokus på relevans og anvendelighed i praksis.  
De studerende skal have muligheden for selv at ”udforske læringsrummet” (UCN projektgruppe 
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Figur 2.3 RPL - praksis i 3 praksiskontekster (baseret på Miller, et al., 2016)

for Re eksiv praksislæring, 2016), for derved at imødekomme fremtidens profession, som efterspørg 
medarbejdere, der har evnen til kreativitet og innovation i løsninger og arbejdsprocesser, hvor 
den studerende har mulighed for at være nysgerrig og udforskende i forhold til den kommende 
profession. Her ser jeg bl.a. en mulighed for, at blande teori, praksis og udviklingstrends fra forsk-
ning til at anspore de studerende på nytænkning. 



14

Figur 3.1 Studieaktivitetsmodellen (UCN pro-
jektgruppe for Re eksiv praksislæring, 2016)

Indholdet på BK er bygget op over det danske bygningsreglement, lovgivning og standarder. 
Undervisningsformen afspejler ligeledes den danske måde at formidle viden og læring. Jeg under-
viser primært på den internationale BK. Jeg vil i dette kapitel beskrive og re ektere over de udfor-
dringer, jeg som underviser møder i internationale klasser. Jeg vil sætte det i relation til studieakti-
vitetsmodellen samt uddannelsens udvikling og undervisningsplanlægning. Jeg skriver kapitlet ud 
fra de observationer, samtaler og evalueringer jeg har haft med de studerende. Der er selvfølgelig 
forskelligheder i de studerendes læringsforudsætninger fra semester til semester, men dette kapitel 
er en opsamling på de generelle observationer.
 
Internationalt er BK ikke kendt. I udlandet er fagdisciplinerne opdelt traditionelt med arkitekter, 
ingeniører osv. For at imødegå dette er den engelske betegnelse for uddannelsen ”Architectural 
Technology and Construction Management” (BEK nr 715, 2009). Det medfører specielt i løbet af 
de to første semestre en del forvirring hos de studerende - hvad giver titlen adgang til, er der mu-
lighed for at tage en master, og hvilke jobs er mulige for dem? Dette skal italesættes, hvorfor jeg 
bruger IKT/BIM til også at diskutere, hvordan bygningskonstruktøren kan besætte stillinger som BIM 
koordinator/manager og IKT koordinator. Begge stillingsbetegnelser er forholdsvis nye i professio-
nen, da de opstod som et behov i udviklingen af det digitale byggeri. 

Som underviser, der er vokset op i det danske uddannelsessystem, ligger det tværfaglige pro-
blemorienterede projektarbejde nært for mig. Jeg har derfor fokus på, at projektformen ikke er 
en arbejdsform, som de studerende er vant til. I samtaler med studerende giver de udtryk for, at 
projektformen er helt fremmed for dem, og at den undervisningsform, de er fortrolige med, er en 
formidlende tilgang til undervisningen. Jeg overvejer derfor, hvordan undervisningen tilrettelæg-
ges, hvordan målet for undervisningen italesættes, og hvordan arbejdsformer forklares i under-
visningsplanlægningen for at frembringe den ønskede reaktion og det ønskede arbejde fra de 
studerende. 
De internationale studerende be nder sig godt i studieaktivitetsmodellens første studierum (se  gur 
3.1). De giver udtryk for, at det er nyt for dem at blive afkrævet begrundelser og redegørelser for 
deres læringsmål. Der stilles desuden krav om, at den 
uddannede er i stand til at ”identi cere eget videns- 
og læringsbehov med afsæt i den viden, færdig-
heder og kompetencer, der er tilegnet inden for 
kerneområdet” (Fælles national skoleudvalg for ud-
dannelserne , 2016, pp. 7, 8, 9, 10, 11). Jeg skal derfor 
de nere læringsaktiviteterne, så de internationale 
studerende kan få opbygget kompetencerne til selv 
at identi cere og de nere læringsbehovet. Dette  n-
der sted i studierum 3, og kræver en selvstændighed, 
som de er uvant med (se  gur 3.1). De studerendes 
beskrivelse af deres tidligere erfaringer med uddan-
nelse indikerer for mig et behavioristisk læringssyn. 

I Re eksiv Praksis Læring er læreprocessen i fokus, og 
det er ok at fejle i processen. Den internationale stu-
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derende giver i samtaler udtryk for, at der, hvor de kommer fra, er der fokus på produkt og resulta-
ter. De udtrykker, at det er svært for dem at udvælge dele af de mange input fra undervisningen 
og skabe en helhed.  Projekt- og arbejdsformen er vigtig for den studerendes forståelse af pro-
fessionen, og det er derfor vigtigt at undervisningen støtter de internationale studerende i denne 
proces ved f.eks. vejledning og eksempler fra branchen. 
De internationale studerende er også udfordret af teamarbejde. Grupperne i en international 
klasse består af studerende fra forskellige lande, og dermed giver det multikulturelle udfordringer. 
De giver udtryk for, at forskelligheden i baggrund bygger på forskellighed i dannelsesprocesser af 
holdninger og forståelser, som danner grund for velfungerende teamarbejde. Gennem samtaler 
med internationale studerende beskriver de, at nogle af udfordringerne bl.a. er holdning til tid og 
deadlines, kunsten at lytte, pauser, sandhed og forhandling. Derfor oplever jeg ofte, at der opstår 
kon ikter, når de internationale studerende skal strukturere møder, arbejde i beslutningsprocesser 
og have tillid til andre gruppemedlemmer i forbindelse med uddeling af opgaver. Specielt ved 
sidstnævnte udtrykker de internationale studerende, at de har en frygt for, at andre tager æren 
for deres arbejde, hvilket også påvirker deres lyst til at vidensdele. Som underviser indenfor BIM/
IT  nder jeg vidensdeling centralt, hvorfor tilliden i klassefællesskabet er noget jeg arbejder meget 
med. Gennem observationer af internationale studerende og samtaler med dem har jeg erfaret, 
at de internationale studerende pga. ønsket om det gode produkt ofte uddeler opgaver ud fra, 
hvem der allerede har en god viden og kompetencer til at løse opgaven.  
Jeg har i undervisningen bemærket, hvordan sproglige vanskeligheder er en hæmsko for de 
internationale studerende. Ikke nok med at de er i multikulturelle grupper, så kommunikerer de 
også på et andet sprog end deres modersmål. De udtrykker, at de helst ikke vil udstille sig selv eller 
dumme sig foran klassen og underviseren, hvilket gør, at de ikke stiller spørgsmål, svarer eller disku-
terer på klassen med mindre de er helt sikre i stoffet. Det kan gøre det svært at motivere dem til at 
bidrage til klassediskussioner og re eksioner. Derfor bruger jeg ofte læringsaktiviteter, hvor de stu-
derende kan komme med re eksioner og overvejelser skriftligt, hvorefter enkelte emner kan tages 
op på klassen og diskuteres. 
Det tværfaglige problembaserede projektarbejde, som løber gennem hele semesteret, gør at ek-
samen ligger langt væk, når semesteret starter. De internationale studerende udtrykker, at de har 
svært ved dette landsigtede mål for semesterprojektet, da de ofte arbejder lige op til deadlines - i 
sidste øjeblik (se studierum 2 i  gur 3.1). De udtrykker, at de gerne vil samle al information, så de 
kan lave deres løsning korrekt – fejlfrit i første forsøg. Igen har de internationale studerende meget 
fokus på det gode produkt, hvor det i læringstilgangen på BK er vigtigt at lære af fejl, der begås 
i processen og lære af denne proces. Denne arbejdsmåde kan betyde, at de kommer for sent i 
gang, med den konsekvens, at arbejdet ikke kan indhentes. Jeg bruger derfor semesterprojektet 
som omdrejningspunkt for læringsaktiviteterne. 

Jeg oplever ofte at de internationale studerende pga. usikkerhed og frygt for at udstille sig over 
for underviseren ikke stiller kritiske spørgsmål eller beder om gentagelse, hvis der forklares noget 
komplekst (se studierum 4 i  gur 3.1). 
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3.2 Opsummering
Den internationale studerende er ofte en del yngre end de danske studerende, og de kommer 
direkte fra gymnasiet, hvilket gør, at de mangler praktisk erfaring, og yderligere har de ikke et 
umiddelbart kendskab til professionen. 
Visse dele af BK er i stor kontrast til den kulturelle baggrund, som den internationale studerende 
kommer fra. Det tværfaglige, problembaserede projektarbejdet er vigtig for at gøre dimittender-
ne klar til at arbejde i professionen, men pga. at BK-professionen er uvant for de studerende har 
de i begyndelsen af studiet svært ved at skabe helhed af de mange undervisningsinput. 
Den nye studieordning på BK og RPL kræver, at den studerende selvstændigt kan arbejde aktivt i 
de forskellige studierum i studieaktivitetsmodellen. Det er essentielt at de får ændret tankegangen 
fra produkt til proces. 
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I dette kapitel vil jeg have fokus på mine undervisningsopgaver i grunduddannelsen. Kapitel 4 er 
disponeret med en indledning med re eksioner om at undervise på en professionsuddannelse og 
at undervise i IKT på en professionsuddannelse. Jeg vil ligeledes diskutere nogle af de nyere IT-mu-
ligheder, der er i forhold til at inddrage IT i undervisningen – ikke som mål for læring men som mid-
del til læring. Herefter vil jeg inddrage 2 nedslag fra undervisningen med fokus på undervisningstil-
rettelæggelse, gennemførelse og evaluering i grunduddannelsen. Efter de 2 nedslag vil jeg med 
afsæt i teori re ektere over mine observationer, og re ektere over, hvordan disse observationer og 
erfaringer har spillet ind i mit arbejde med uddannelses- og undervisningsudvikling af 3. semester. 
Ud fra ovenstående vil jeg demonstrere, at jeg er i stand til selvstændigt at ”udvikle, tilrettelægge 
og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret undervisning” (BEK nr 990, 
2015, p. 5).

På en professionsuddannelse er teori og praksis tæt knyttet sammen (jf. RPL i kapitel 2.4). Uddan-
nelsen skal sikre, at den studerende kan opnå de teoretiske og praktiske kompetencer, som de 
skal omsætte og anvende i praksis. Der er altså behov for et tæt samspil mellem viden og kun-
nen, handling og re eksion, for at den studerende derved kan opnå en kvali ceret anvendelse af 
viden og systematisk re eksioner over erfaringer. BK er en sådan professionsuddannelse, som skal 
sikre, at de studerende bliver kvali cerede og kompetente udøvere af professionen.
I denne sammenhæng er transfer et vigtigt begreb. Transfer er en overførsel af viden og kunnen, 
hvilket i forhold til læring kan de neres som ”anvendelse af viden og kunnen lært i én sammen-
hæng til at kvali cere handlingen i en anden sammenhæng” (Wahlgren & Aarkrog, 2013, p. 16). 
Derfor er det for BK vigtigt at skabe en forbindelse fra læringssituationen til anvendelsessituationen 
(professionen), for derved at gøre den studerende i stand til at transformere/overføre viden, fær-
digheder og kompetencer. Den studerende skal kvali ceres til at være i stand til en systematisk 
re eksion over, hvordan det lærte kan anvendes i professionen. 

Koblingen mellem teori og praksis i BK sker bl.a. gennem praktik, byggepladsbesøg og tegnestue-
besøg, simulering af praksis gennem det tværfaglige projektarbejde, samt praksisrelatering ved 
eksempler og cases, som der arbejdes med i undervisningen. Som underviser  nder jeg det vigtigt 
at sørge for at inddrage disse elementer i min undervisning for at give de studerende mulighed for 
koblingen mellem teori og praksis. 

4.1 At undervise på en professionsuddannelse

4.2 At undervise i IT, Tegneteknik og BIM
I dette afsnit vil jeg sætte mine undervisningsfagområder i relation til BK’s kontekst. Jeg vil re ekter 
over, hvordan mine fagområder relaterer sig til de øvrige fagområder og uddannelsens indhold.
De undervisningsfagområder, som jeg beskæftiger mig med, omhandler i høj grad semesterets 
tegningsmateriale og udviklingen af dette. Mine undervisningsfagområder er tegneteknik, IKT og 
BIM, hvilket omfatter bl.a. tegningsforståelse, tegningsudtryk, digitalt byggeri, digitalt samarbejde 
mv. Det kan sættes op som følgende:

• BIM: arbejdsmetoden, 
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• IT: at skabe en model ud fra BIM metoden med viden fra andre fag, 
• DRW: en tegnetekniskforståelse er nødvendig i produktion af tegninger og dokumenta-

tionsmateriale. 
De studerende skal have en faglig ballast af viden fra de andre fagområder for at udvikle den 
kritiske sans overfor det tegnings- dokumentationsmateriale, de producerer i IKT/BIM. Jeg har 
gennem erfaringer som underviser samt dataindsamling til FoU (jf. kapitel 5) observeret, at det 
intelligente 3D modelleringsprogram kan være en fælde for de studerende, da 3D modellerings-
programmet automatisk vil lave samlinger mellem bygningens elementer. Her skal den studeren-
de have en konstruktions- og tegnetekniskforståelse for at vurdere, om disse samlinger er korrekte, 
hvilket jeg vil komme ind på i sidste del af nedslag 2.

Grundlaget for BK var oprindeligt tegningsfremstilling og gra sk forståelse (se kapitel 2.1), hvilket 
også er det mine undervisningsfagområder er baseret 
på, men som tidligere nævnt har fagområderne igennem 
tiden udviklet sig, og der er kommet  ere fagområder 
til. IKT/BIM udspringer af det tegnetekniske fagområde, 
hvorfor det i dag omfatter både håndtegning og digital 
tegningsproduktion. DRW, IKT og BIM fungerer som pro-
cesværktøj til at udvikle og dokumentere semesterprojek-
tet (se  gur 4.1). Det betyder yderligere at de fagområ-
der, der eksamineres, er de store fagområder (markeret 
med grå i  gur 4.1), hvorfor de indre fagområder (såsom 
IKT, BIM, mv.) kun evalueres som en del af det samlede 
tegnings- og dokumentationsmateriale. Det har givet 
nogle udfordringer i undervisningen.  
Det betyder, at den studerendes læringsudbytte af un-
dervisningsfagområdet indgå som færdigheder og kom-
petencer til at udføre/visualisere/dokumentere viden fra 
andre fagområder. For mig som underviser betyder det, 
at jeg skal have et bredt vidensfelt inden for de forbundne undervisningsfagområder, indsigt i og 
forståelse af semestrenes opbygning, samt en tværfaglig koordinering. Indsigten gør det muligt 
at skabe et undervisningsfagområde, hvor de studerende kan tilegne sig tegningsmæssige fær-
digheder og kompetencer til at løse semesterprojektets problemstillinger igennem udførelse af 
tegningsmaterialet.  Jeg gør meget for at de nere IKT/BIM opgaver, der har relation til problem-
stillinger i professionen, og hvor de studerende skal anvende viden fra nogle af de forbundne 
fagområder. Det gør, at de studerende skal transformere viden fra et fagområde til et andet (jf. 
kapitel 4.1). Derved giver opgaverne relevans for de studerende både i forhold til semesterprojek-
tet, de andre fagområder og deres kommende profession. 

At undervise i et fagområde, som ikke vurderes direkte til en eksamen, er en udfordring. Til eksa-
men bedømmes det færdige produkt af semesterprojektet, hvor tegningsmaterialet kun er et 
delelement. Derfor er evaluering, feedback og re eksion gennem undervisningen vigtig, både for 
at jeg kan få tilbagemelding på undervisningen og de studerendes læringsproces, og for at de 
studerende kan få feedback og forståelse af progression i læringen. 

Figur 4.1 Mine fagområders relation 
til semesterprojektet og de øvrige 

fagområder



19
Oplevelsen af progression i læreprocessen er medvirkende til at opretholde de studerendes mo-
tivation (Heckmann, 2014), når der ikke er den ydre motivation i form af eksamen. Motivationen 
skal også sikre, at de studerende får lyst til at dykke længere ned i IKT/BIM end bare det absolut 
nødvendige, der opnås gennem udførelse af semesterprojektet. Jeg har gennem observationer 
bl.a. til mit konferencepaper, ”New collective knowledge 
in a practice context – real-life experiment with BIM and 
collaboration” (jf. kapitel 5.6) erfaret, at de studerende 
ofte kun vælger at fordybe sig i det projektspeci kke, 
hvilket giver kortsigtet resultater. En dybere indsigt i pro-
grammet vil langsigtet komme de studerende til gode, 
hvis de dykkede dybere ned i IKT/BIM fagområdet på de 
første semestre (se  gur 4.2). Dette er noget, jeg er blevet 
opmærksom på i den sidste del af min adjunktperiode, 
hvorfor jeg har brugt disse re eksioner til uddannelsesud-
vikling af bl.a. 3. semester (se kapitel 4.6).

Figur 4.2 Den eksperimenterende og 
afsøgende læring kan gavne den 
studerendes læring på lang sigt.

4.3 Mit syn på læring
I dette afsnit vil jeg gøre rede for mit syn på læring. For at lære noget skal den studerende selv 
være aktiv og arbejde med programmet. Dette syn kommer fra John Deweys teori om erfarings-
baserede læring og ”learning by doing” (Kolb, 2012). Der skal være plads til, at de studerende er 
aktivt deltagende i læringsprocessen, og at der er plads til fejl. På den måde gør den studerende 
sig erfaringer om læringen og udfordrer sig. Udfordringen og at turde eksperimentere og fejle er 
essentielt for at skabe læringsrummet, hvor der er plads til innovation og udvikling. De studerende 
skal have en tryghed i IKT/BIM, så de tør eksperimentere og være kreative. Derved kan de være 
med til skabe fremtidens løsninger indenfor dette felt. 
Jeg tænker ligeledes, at læring er en social proces (Illeris, 2012). Den studerende gør sig erfaringer 
sammen med andre, og får erfaringer ved at iagttage, hvordan andre gør. Derudover skal lærin-
gen også ske ved at indgå i forhandlingsprocesser med andre, ved at invitere andre studerende 
til at diskutere og forholde sig til den studerendes forslag, overvejelser og ideer, og omvendt. Det 
er herigennem de studerende opbygger et fagligt sprog, skaber vidensdeling og danner et rum 
for samarbejde. Dialogen er vigtig – ikke nødvendigvis bare spørgsmål og svar, men faglige dis-
kussioner, der styrker den fælles læringsplatform. Kompetencerne til at agere og samarbejde i 
fællesskabet er med til at gøre de studerende til kompetente udøvere af bygningskonstruktørens 
profession. Det er ud fra dette syn på læring, at jeg tilrettelægger og udvikler min undervisning, 
hvilket jeg vil demonstrere i mine 2 nedslag. 

Den traditionelle IT-undervisning foregår oftest instruerende, hvor underviseren viser step for step 
fremvisning af procedurerne for de enkelte funktioner i IT-programmet. Under min adjunktperiode 
har jeg arbejde med, hvordan denne traditionelle form kan udfordres af bl.a. ny teknologi. Jeg 
har gjort mig den tanke “at man lærer bedst, hvis man selv arbejder” (jf. Dewey - kapitel 4.3) og 
at skabe rammerne så de studerende kan  nde en tryghed i programmet til at eksperimentere og 

4.4 Nye undervisningstendenser



20
være innovative (jf. kapitel 2.4 og 5.6). Jeg vil i dette afsnit beskrive nogle af de nye undervisning-
stendenser, som jeg har arbejdet med under min adjunktperiode.

Nye digitale tider kræver nye måder at undervise på og nye krav til dimittenderne. Begrebet 21st 
century skills beskæftiger sig med nogle af disse tanker (Reimer-Mattesen, 2014). Jeg har i min 
adjunktperiode studeret dette begreb for at  nde muligheder, hvorpå jeg kan udvikle den traditi-
onelle undervisningsform indenfor IT.
Gennem studier og praktisk gennemførsel af undervisning  k jeg gennem forskningsgruppen, Te-
chnology Enhanced Learning (TEL) gruppen, i foråret 2014 mulighed for at undersøge MOOC og 
Flipped classroom (Reimer-Mattesen, 2012) (videoer og quizzer) og hvordan de bruges på BK (se 
bilag 1). Jeg var interesseret i bl.a. brug af videoer, da jeg havde erfaret, at de studerende brugte 
youtube til at understøtte deres behov for læring. Derfor ville jeg gerne undersøge, hvordan vi-
deoer kunne bruges på en uddannelse som BK. Jeg gennemførte på IT i 1. semester international 
linje et undervisningsforløb, som blev bygget op over principperne fra MOOC og Flipped classro-
om - et modulopbygget semester med videoforberedelse til lektionerne og quiz/test i afslutningen 
af hvert modul (se bilag 8). Videomaterialet var fra lynda.com, som er en professionel hjemmeside 
med videovejledninger på diverse programmer. Min erfaring fra dette projekt var, at:

• modulopdelingen af semestret fungerede godt i forhold til at fokusere på speci kke 
læringsmål gennem semestret

• videoerne var gode og professionelt lavet. De var for detaljerede i forhold til lærings-
målene på BK 

• quiz/test er godt til at lave opfølgninger på modulets emner, men i formuleringen af 
spørgsmålene bliver de ofte meget programtekniske, i stedet for funktionsorienterede 
som er BK læringsmål. 

Grundet ovenstående har jeg efterfølgende valgt at bruge modulopbygningen for at temaopde-
le semestrene inden for læringsmålene i IKT. Det har gjort det nemmere at skærpe de studeren-
des opmærksomhed på læringsmålene, hvorfor de studerende bliver mere opmærksomme på, 
hvad der egentlig skal læres, og hvordan det kan relateres til semesterprojektet. Med afsæt i mine 
erfaringer med de programorienterede quizzer, valgte jeg at ændre dette element til øvelser på 
klassen, hvor de studerende har mulighed for at re ektere individuelt og i grupper (kapitel 4.5.2). 

Videoerne er et godt medie, som tiltaler nutidens generation af studerende. Jeg erfarede, at de 
professionelle videoer havde megen forklaring af programmernes opbygnings, hvilket tog fokus 
fra semestrets egentlige læringsmål. Derfor har jeg ved indførelse af videoer på de resterende 
semestre (i større eller mindre grad på semestrene alt efter hvor det giver mening), valgt selv at 
indspille videoerne med læringsmål, semesterprojekter, dansk byggeskik mv. i fokus. Jeg blev i 
denne proces opmærksom på videoen som læringsressource, hvilket jeg vil komme ind på i det 
følgende afsnit.
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4.4.1 Video som læringsressource
Som læringsressource er videoerne et godt middel og værktøj til den nuværende generation af 
studerende. Størstedelen er vokset op med brug af IT og computere, hvorfor de er meget IT kom-
petente. Derudover er videoerne en del af deres mediekultur og udtryksformen med lyd og bille-
der tiltaler dem (Hachmann & Holmboe, 2014). 
Min erfaring fra TEL undervisningsudvikling gjorde at jeg blev opmærksom på at skabe sammen-
hæng til den konkrete undervisningslektion, uddannelse og profession, for at opnå at skabe det 
som Hachmann & Holmboe (2014) kalder for den didaktiserede video. Det opnås bl.a. ved at 
skabe relation, relevans, indhold og kontekst. Når underviseren selv laver videomaterialet skaber 
det personi cering – underviseren kender undervisningsforløbet, og de studerende genkender 
stemmen og ordbrug (Hachmann & Holmboe, 2014). Jeg har bl.a. oplevet denne genkendende 
effekt via min stemme ved et specialemøde, hvor en studerende udtalte ”when I hear your voice 
I immediately think I need to draw something in Revit” (Citat fra studerende på 3. semester, 2015). 
Videoerne skal have en stilladserende funktion, hvorfor brug af før-under-efter aktiviteter skal akti-
vere de studerende igennem hele processen. Aktiviteterne skal skabe forbindelse mellem video-
ernes vidensindhold og lektionen gennem øvelser, spørgsmål eller belysnings af problemstillinger. 
Jeg skal være drivkraften til at styre og skabe fremdrift i læringsprocessen, så den oparbejdede 
viden fra videoerne bliver lagret i forståelsesrammer og koblet til eksisterende viden. 

Ifølge Hachmann & Holmboe (2014) skal videoerne have en funktion, anvendelse og endemål, 
hvor der kan være fokus på formidling, dokumentation eller produktion. Jeg har indtil nu gjort 
mest brug af de formidlende videoer med informativ og instruktiv karakter. Nogle af de instruktive 
videoer kan i princippet bare være en digital version af instruktionsbogen, men i forhold til under-
visningslektionerne ser jeg, at det giver  ere positive effekter. De studerende har:

• frihed og  eksibilitet til at se videoerne, når de har tid til fordybelse
• tid til at se, stoppe og gense 

Videoerne giver de studerende en fælles faglig platform, fagligt sprog og referenceramme, hvor-
for der i lektionerne bliver mulighed for et højere niveau af problemlæsning og læringsaktiviteter. 
Vidensopbygningen forud for undervisningslektionerne gør, at jeg kan holde mine oplæg korte og 
præcise. Det giver mere tid til individuel vejledning og feedback, hvilket jeg har erfaret er nødven-

Figur 4.3 Lærignsrum, der er tilknyttet brugen af vi-
deoer (Baseret på Hachmann & Holmboe, 2014).

digt ved brug af videoer. Det er bl.a. 
gennem vejledning at videoernes 
vidensindhold kan diskuteres og re-
lateres til de studerendes individuelle 
behov. 
Jeg har endnu ikke inddraget vide-
oer som produktion, men det er et 
udviklingspotentiale jeg overvejer 
at bruge fremadrettet. Det kan bl.a. 
bruges til fremvisning af de studeren-
des produktion i Revit. I processen 
kan det både bruges som evalue-
rings- og vidensdelingsværktøj. 
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4.5 Nedslag i grunduddannelsen 
Jeg har valgt at lave 2 nedslag i mine undervisningsopgaver, hvor jeg vil demonstrere at jeg kan 
”udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret un-
dervisning” (BEK nr 990, 2015, p. 5). Mit fokus for nedslagene er IKT-undervisning, hvor der på 1. og 
2. semester etableres den grundlæggende viden om modellering i Revit, hvilket primært er initie-
ret af underviseren. På 3. og 4. semester skifter læringen til avanceret modellering og samarbejde 
i Revit, hvilket også ændrer undervisningsaktiviteterne til i højere grad at være initieret af studeren-
de. Jeg har igennem min adjunktperiode forholdt mig løbende til den didaktiske relationsmodel 
(Hiim & Hippe, 2012) i tilrettelæggelsen af min undervisning. 

Ved undervisning i IKT indtræder der  ere 
læringsrum (Hachmann & Holmboe, 
2014). I  gur 4.3 har jeg skitseret lærings-
rummene og deres indhold. Jeg har erfa-
ret vigtigheden af underviser-funktionen 
bl.a. i forhold til et øget behov for vejled-
ning og underviseren som facilitator til at 
skabe forbindelsen mellem de forskellige 
læringsrum (se  gur 4.4) med før-under-ef-
ter aktiviteter. 

Figur 4.4 Læringsrummene - grå: før undervis-
ningslektion, hvid: undervisningslektionen og 

petroleumsblå: efter undervisningslektion.

Temaet for 3. semester er Industribyggeri og industrielt fremstillede byggekomponenter (jf. kapitel 
2.3). Særligt for IT-undervisningen er der fokus på samarbejde i bygningsinformationsmodellen og 
opbygning af intelligente og datarige byggekomponenter. I mit nedslag er der fokus på sidst-
nævnte, da målet for lektionerne er at forstå de indledende elementer af 3D modellering af en 
byggekomponent (et vindue). 
Den første del af semestret er en gruppefase, hvorfor IKT-lektionerne omhandler samarbejdet i 
bygningsinformationsmodellen. Den sidste del af semestret er en individuel fase, hvor IKT-lektioner-
ne i højere grad omhandler individuel opbygning og detaljering af modellen og modellens objek-
ter (se bilag 7). Målet for lektionerne for nedslaget var at få erfaringer med opbygning af geometri 
og funktioner ved modellering af bygningskomponenter, hvilket er den grundlæggende viden, 
som de studerende skal have for at overføre denne viden til opbygning af deres individuelle præ-
fabrikerede element til projektet. 

Undervisningslektionerne blev gennemført i foråret 2014. Klassen var en lille international klasse på 
12 studerende med god klassedynamik og sociale relationer. Blandt de studerende var der ikke 
de store vidensfyrtårne, som kunne vise vejen for resten af klassen. Derfor var vidensdelingen og 
de faglige diskussioner af en anden karakter i denne klasse. Den faglige udfordring gjorde, at de 
var udfordret på bl.a. IKT-fagområdet. Klassen havde en god arbejdsmoral og ville rigtig gerne 

4.5.1 Nedslag 1 - traditionel IT-undervisning 
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lære Revit, men tempoet skulle være afpasset til, at klassen skulle bruge lidt ekstra tid til at tilegne 
sig læringen. 
Undervisningsformen for undervisningslektionerne var instruerende undervisning initieret af under-
viseren med relevante øvelser undervejs (se bilag 9). Introduktionen varede 15 min i stedet for de 
planlagte 5 min, da det viste sig at  ere af de studerende manglede et template-bibliotek, hvorfra 
øvelsen skal opbygges. De studerende var meget stille og koncentrerede om undervisningen, hvil-
ket gjorde det svært for mig som underviser at følge med i, om de studerende kunne følge med i 
tempoet på min præsentation, eller om der var problemer undervejs. Undervisning i opbygning af 
bygningskomponenter i Revit er meget teknisk, og der er derfor meget forståelse af teknikker og 
principper. Det er derfor vigtigt for mig, at de studerende forstår fremgangsmåden. Ved meget 
stille studerende, som disse, er det derfor vigtigt, at jeg kommer rundt og kommer i dialog med de 
studerende om deres arbejde i Revit. 

4.5.2 Nedslag 2 - Undervisning med re eksion, evaluering og transfer
Modulopbygningen af semestrene for at sætte fokus på læringsmålene (jf. afsnit 4.3) har fungeret 
godt i min undervisningstilrettelægning. Jeg har dog i mine observationer af studerendes arbej-
de med IKT/BIM i FoU-aktiviteter og i RPL udviklingsarbejdet (se Bilag 2), oplevet at de studerende 
nedprioriterer re eksion over læring og egen læringsproces. Derfor udviklede og tilrettelagde jeg i 
efteråret 2016 en lektion for 1. semester international i IKT, hvor der var fokus på at re ektere, eva-
luere og bruge transfer af viden fra tegneteknik til IKT - at skabe en kobling af viden fra før til nu og 
drage nytte af transfer til kvalitetskontrol af IKT.
Lektionerne, som de sidste IKT lektioner på 1. semester, var placeret torsdag d. 15. december 
10.15-13.00. Målet for lektionerne var at igangsætte re eksionsprocesser over læring i IKT og ska-
be en kobling af viden. Klassen var en meget broget 1. semester klasse med nogle fagligt stærke 
studerende, og en stor gruppe med grundlæggende IKT-forståelse. Sidstnævnte gruppe af stude-
rende var meget stille, udtrykte sjældent frustration og stillede sjældent spørgsmål på eget initiativ. 
Jeg havde inviteret min vejleder til supervision i denne lektion, hvor fokus var at observere for klas-
seorganisation/ledelse og evaluering.

Den første opgave var en individuel brainstorm over læringen i IKT på 5 min. Klassen var meget 
stille, men de tog opgaven til sig og arbejdede koncentreret hele tiden ud. Derefter blev de stu-
derende grupperede 2-og-2 for at udveksle deres re eksioner og danne sig overblik over deres 
læringsprogression – stærke sider og forbedringspunkter – i 20 minutter. De var meget engagere-

Figur 4.5 Første øvelser i re eksion

de og brugte tiden fuldt ud til at snakke emnerne 
igennem –  nde fælles og individuelle træk i deres 
læringsprogression, hvilke skulle noters på post-it 
noter og bringes med videre til næste øvelse. 
Derefter blev tomandsgrupperne parret sammen 
for at samle deres overvejelser og re eksioner i 20 
minutter. Ved øvelsens start kom der en studerende 
(meget) sent ind i undervisningen og slog sig ned 
sammen med sin normale gruppe uden at engage-
re sig i arbejdet. Hun var larmende og forstyrrende, 
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Figur 4.6 Anden og fælles øvelse i re eksion

men grundet spørgsmål fra en anden gruppe og 
fangede jeg først situationen sent i øvelsen. Allere-
de da hun kom ind i klassen sent, skulle jeg have sat 
hende ind i øvelserne og bedt hende udføre opga-
ven individuelt, så hun derved var tvunget i gang 
med en øvelse, der senere kunne  ettes sammen 
med resten af klassen. De studerende var mere 
ukoncentrerede til denne opgave, hvilket både 
kan skyldes, at det var den tredje øvelse og den 
forstyrrende studerende. For at holde engagemen-
tet oppe burde jeg have brugt tidsstyringen mere 
aktivt ved at give meldinger om resterende tid for 
at få de studerende til at forblive produktive.

Den sidste opgaveløsning var, som tidligere nævnt, 
med anvendelse af transfer. Den grundlæggende 
viden om Revit skulle i denne øvelse bruges til at 
printe den første digitale tegning. Den opbyggede 
viden fra tegneteknik skulle de studerende bruge til 
at kvalitetssikre den digitale tegning. Jeg har ofte 
oplevet at de studerende bliver fanget af ”Revit 
fælden”, hvor de ikke forholder sig til hvordan Revit 

Figur 4.7 Øvelse i at printe og lave 
kvalitetskontrol på det optegnede

skaber samlinger mellem de 3D elementer, og om dette er korrekt. Jeg introducerede opgaven 
for de studerende og fortalte, at vi nu havde en time tilbage til denne opgave og vejledning heri. 
De studerende gik hurtigt i gang og var ivrige for at få printet deres digitale tegninger. Til trods for 
at de studerende lige havde re ekteret i små og større grupper, brugte de ikke denne vidensde-
ling og kvalitetssikring af hinandens arbejde. Her burde jeg have arbejdet med en form for vi-
densdeling i opgaven – f.eks. at bytte tegning med en medstuderende, målsætning for lektionen 
eller en fælles analyse/kvalitetssikring på klassen. Specielt sidstnævnte kunne være interessant at 
indarbejde, som det afsluttende element. Derved kunne de studerende få erfaringer med at give 
hinanden feedback og modtage feedback, hvilket også er vigtigt i forhold til eksamen/evaluering 
og praksis. 

4.5.3 Re eksion over undervisningsudvikling
Jeg har valgt at strukturere dette afsnit ud fra mit syn på læring. Derfor har jeg valgt at analysere 
og re ektere undervisningsudvikling ud fra:

• At det er den studerende der arbejder
• Samarbejde og dialog
• Engagement og motivation 
• Professionsrettethed 
• Vejledning
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At det er den studerende arbejder
I den instruerende undervisningsform, er det mig, der arbejder for at kunne præsentere det for de 
studerende. Jeg styrer læringstempoet, og de studerende følger passivt med uden behov for at 
tænke eller stille spørgsmål. De studerende arbejder primært med stoffet i forb¬indelse med op-
gaveløsning. Det var den undervisningsform, som jeg selv har mødt i forbindelse med IKT undervis-
ning, og derfor var jeg tilbøjelig til at vælge og tænke i denne form. Derfor arbejdede jeg primært 
med den instruerende undervisningsform før og i starten af min adjunktperiode. Jeg oplevede 
dog, at de studerende  k erfaringer med den procedure, der var gennemgået i undervisningen, 
men ellers forholdte de sig ikke til, hvordan dele af denne procedure kunne bruges andre steder. 
De  k altså ikke samme dybdegående viden indarbejdet, som hvis de selv havde gennemgået, 
studeret, analyseret og re ekteret over stoffet. 
Nedslag 1 var et eksempel på den instruerende undervisningsform. Jeg oplevede ofte, at de 
studerende ikke stillede sig kritisk, om der var alternative løsninger til den fremviste i underviserpræ-
sentationen. Specielt ved de internationale studerende, hvor de er meget autoritetstro, affandt 
de sig hellere med at bruge undervisningsøvelserne fremfor at udforske nye løsninger, der passede 
til deres semesterprojekt.  
Som tidligere nævnt har jeg arbejde med andre didaktiske metoder, så de studerende i højere 
grad arbejder. Jeg har arbejdet med  ere initiativer bl.a. en fælles vidensbank (fremlæggelse 
for medstuderende), begrebsmodeller (at sætte ord, viden og forklaring på funktionerne i Revit) 
og videoer. Jeg har oplevet, at videoerne styrker specielt de studerende, der har behov for at 
læringstempoet skal være langsomt. Jeg har erfaret, at de studerende i højere grad deltager i 
vidensdeling på klassen, hvis de er sikre i videoernes vidensindhold. Derudover blev spørgsmål på 
klassen i højere grad om modellering, fremfor basal funktionsvejledning. 
I det andet nedslag, hvor de studerende arbejdede med re eksionsøvelser organiseret individuelt 
og i grupper. Re eksioner over læring og progression i læring var øvelser for de studerende, hvor-
for indholdet var op til de studerende. Som tidligere nævnt brugte jeg tidsstyring til at skabe frem-
drift i processen, for derved at styre de studerende mod et outcome. Jeg kunne dog godt bruge 
tiden aktivt under øvelserne ved at angive tid (”så er halvdelen af tiden gået”, ”gør de sidste 
notater – et minut igen”, osv.) til at fastholde koncentrationen i arbejdet. 

Samarbejde og dialog
Når de studerende gør sig erfaringer med og lærer Revit, bliver det let meget individuelt, da de 
studerende sidder ved deres semesterprojekt på deres egen computer. På 3. semester skal de stu-
derende for første gang arbejde sammen i deres BIM model, hvilket sætter krav til deres individu-
elle kompetencer i Revit. Det er bl.a. vigtigt, at de har et fagsprog – både i et Revit programsprog 
og et professionsfagsprog til at udvikle deres BIM model. Hertil kommer samarbejde og dialog, 
vidensdeling, samt kvalitetssikring af gruppens projekt- og tegningsmateriale. 
Opbygningen af det fællessprog er derfor en social proces, som skal indarbejdes gennem fælles 
øvelser. I nedslag 1, hvor undervisningsformen var underviserinitieret, blev læringen for de stude-
rende meget individuel, og derfor blev det fælles sprog og vidensdeling primært etableret, hvis 
klassens sociale fællesskab er godt.
Jeg har i mine undervisningsopgaver erfaret, at min rolle som underviser er vigtigt for at styre 
før-under-efter aktiviteter (jf. 4.4.1), hvor jeg primært har arbejdet med igangsætning, vidensde-
ling og opsamling. Det var specielt med tanke på den sidste del, der  k mig til at udvikle undervis-
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ningslektionen i nedslag 2. Feedback er vigtigt for både mig i forhold til evaluering af undervisning 
og for de studerende i forhold til deres læringsproces. Jeg underviser ofte alle semestre i IKT/BIM, 
og derfor vil jeg gerne gøre mig nogle erfaringer om de studeredes oplevelse af undervisning. Der-
igennem er det muligt at optimere samarbejdet gennem de studerendes tilbagemeldinger. Den 
feedback, der fremkom ved den sidste re eksionsøvelse i nedslag 2, anvendte jeg til forberedelse 
og introduktion af det efterfølgende semester. Den samtale og dialog jeg herved faciliterede har 
jeg gennem samtaler med de studerende vurderet som positiv. De giver udtryk for ,at de i højere 
grad tør komme til mig med problemstillinger, ideer til nye undervisningsemner mv.. 
I nedslag 2 var der stort fokus på samtale og dialog, men ved den afsluttende opgaveløsning 
valgte størstedelen af klassen at arbejde individuelt. Derfor har jeg efterfølgende tilrettet denne 
øvelse, så det inkluderer samarbejde i kvalitetssikringen af tegningsmaterialet. Det er ofte græn-
seoverskridende at fremvise projektmateriale, men det er en vigtig del af professionen at udvikle 
færdigheder og kompetencer til at give og modtage feedback, for derigennem at oparbejde 
argumenter for projektets udvikling.

Engagement og dialog
De studerende skal gennem uddannelsen blive kompetente udøvere af professionen, hvilket kræ-
ver, at de har lært at lære, samt engagement og motivation til at selvlære. Specielt indenfor det 
digitale fagområde sker der stor udvikling i professionen. Der kommer nye versioner af program-
mer, og nogle af uddannelsens programmer vil være skiftet ud, inden de studerende dimitterer. 
Derfor er det en nødvendighed, at de studerende har motivation og engagement til at holde sig 
opdaterede på den nyeste viden. Motivation kan skabe et  ow for de studerende (se  gur 4.8). 
Flow ligger hos individet, men jeg kan som underviser bidrage til, at de studerende har mulighe-
den for at være i  ow, og de skal lære at lære, hvilket bl.a. omfatter, at de selv arbejder med læ-
ringen. Flow er tilbøjelig til at ske, når der er et iboende formål i læringen, hvor der skal være klare, 

Figur 4.8 Flow (baseret på Csikszentmihalyi, 2015)

realistiske og konkrete mål samt feedback på 
læringsaktiviteter. Når de studerende er i  ow, 
får de lyst til at begrave sig i arbejdet og selv-
lære (Csikszentmihalyi, 2015).  
Grundet  owteorien har jeg, som tidligere 
nævnt, arbejdet med at modulinddele seme-
strene for at sætte klare læringsmål for faserne 
i semestret, samt et øget fokus på vejledning 
som feedback. I nedslag 1 erfarede jeg, at de 
studerendes passive tilgang til læring ikke satte 
fokus på, at de studerende skal selvlære. Bru-
gen af videoer og re eksionsøvelser (nedslag 2) 
har jeg erfaret, at fokus for de studerende og 
de tilgår i højere grad undervisningsindholdet 
analyserende. Det giver en større ballast til at 
studere fagområdet. Et solidt fundament i det 
digitale fagområde er vigtigt for de studerende, 
når de skal etablere sig i praksis.
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Professionsrettethed
Undervisning på en professionsbacheloruddannelse skal, som tidligere skrevet, have en tæt for-
bindelse mellem teori og praksis, praksisrelevans, professionsrettede problemstillinger og nye 
perspektiver. Skiftet til 3D modellering på BK blev gennemført for at imødekomme professionens 
udviklingstendenser. Derfor kan de studerende møde virksomheder, der stadig arbejder ud fra 2D 
tegningsmateriale. For at opretholde min viden om professionens nationale og internationale ud-
viklingstendenser, anser jeg det som en nødvendighed at drage nytte af min viden fra FoU, samt 
viden fra netværksmøder.
De studerende skal være med til at skabe fremtidens profession, og derfor skal de have et godt 
vidensfundament for at være i stand til at udvikle fremtidens løsninger innovativt og kreativt. I op-
bygningen af vidensfundamentet om programmernes funktioner er det vigtigt, at de studerende 
ikke kun passivt følger instruerende undervisning. Den instruerende undervisning, som i nedslag 1, 
kan være godt til nogle formål, men i forhold til at få de studerende til at udforske og eksperimen-
tere i programmet, er det nødvendigt, at jeg som underviser sørger for at indtage en eksperimen-
terende rolle, hvad enten det er fremvisning af funktioner på klassen eller videoer. De studerende 
har behov for at gøre sig erfaringer med den eksperimenterende form, for at gøre dem i stand til 
at være med til at skabe fremtiden og være motiverede til at udforske og udvikle.
Jeg har ofte oplevet at krav eller ønsker fra andre fagområder kan motivere de studerende til 
at stille krav og udvikle brugen af BIM modellen. Det er derfor nødvendigt, at de studerende er 
opmærksomme på at lave denne transfer af viden. I opgaveløsningen i nedslag 2 arbejdede de 
studerende med viden fra to af mine fagområder – IKT og Tegneteknik, hvilket jeg efterfølgende 
har kunne se har givet effekt i de studerendes kritiske vurdering af deres BIM modeller.

Vejledning
Jeg er igennem erfaringer fra mine undervisningsopgaver blevet opmærksom på min rolle som 
vejleder i undervisningssituationen. I starten af min adjunktperiode benyttede jeg ofte vejlednings-
tiden til at gå en runde i klassen, men jeg oplevede, at spørgsmålene ofte havde en over adisk 
karakter, hvilket jeg efterfølgende har re ekteret over. Når jeg cirkulerer rundt i klassen og spør-
ger ind til projektarbejdet, stresser jeg dem til at bede om vejledning. Specielt ved internationale 
studerende, som har en stor respekt for deres underviser og gerne vil vise deres interesse, gør det, 
at de derfor ” nder på” et spørgsmål (de lige-til spørgsmål) til en funktion de umiddelbart sidder 
med. Det kunne eksempelvis være ”hvor skal jeg trykke hvis jeg gerne vil aligne (Revit sprog for 
tilpasse/justere) de to elementer?”, fremfor at den studerende fordybede sig i programmet og 
brugte lidt tid på at  nde frem til funktionen, hvorfor de næste gang kunne huske denne proces 
og derved huske, hvor de skulle  nde funktion. Vejledningen bliver derved meget spørgsmål og 
svar. 
I en lektion, hvor målet er, at de studerende skal fordybe sig, vil det derfor være givende at lave 
vejledning ud fra de studerendes initiativ. Derved bliver vejledningen feedback, sparring og dia-
log om opbygning af de studerendes bygningsinformationsmodeller. 
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Figur 4.9 Billeder fra undervisning
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4.6 Uddannelsesudvikling - indarbejdelse af ny studieordning på 3. seme-
ster dansk og interantional 
Fagområdet IKT er blevet udviklet kraftigt indenfor de sidste 10 år. Den kraftige udvikling fra 2D 
tegning til 3D BIM modellering er slået igennem på uddannelsen, men i studieordningen har IKT/
BIM indtil den nye studieordning i 2016 været meget begrænset nævnt. I efteråret 2014 stod der 
således i den institutionelle studieordning: ”På 3. semester er temaet præfabrikeret/industrialiseret 
byggeri. Den studerende skal være i stand til at re ektere over konstruktioner, planlægning og 
styrings redskaber, tekniske installationer, statiske principper og dokumentation relateret til seme-
stret”. Udarbejdelse af tegningsmateriale var omfattet af ”dokumentation”, hvorfor det var meget 
begrænset retningslinjer for kravene til indholdet af undervisningen. Det har derfor krævet stor 
viden om, hvad den studerende skal være i stand til at præstere for at de nere undervisningsind-
holdet på hvert semester. 
I den nye studieordning fra 2016 er kravene blevet meget mere speci kke og ligger tæt op af kra-
vene fra IKT bekendtgørelsen. IKT/BIM fagområdet er at  nde i kerneområderne Alment, Produkti-
on og Projektering. Der er kommet speci kke læringsmål, der omhandler IKT/BIM, hvor de store og 
krævende ændringer i høj grad ligger på 3. semester. Nogle eksempler fra studieordningen er: 

• Produktion - kompetenceniveau:
• ”analysere og udvælge metoder og systemer til optimering af informations ow i et 

bygge- og anlægsprojekt”, ”håndtere informationsmodellers data samt udveks-
le disse mellem forskellige systemer til brug i produktion” (UCN BK studieordning, 
2016, p. 9)

• Projektering – færdigheder og kompetenceniveau:
• ”opbygge en digital bygningsinformationsmodel, bestående af bygværker, byg-

ningsdele og komponenter på relevant informationsniveau og med egenskabs-
data i forhold til projekteringsprocessen” (UCN BK studieordning, 2016, p. 10)

• ”håndtere digitale bygningsinformationsmodeller, samt overføre og udtrække 
data mellem forskellige informationssystemer og fagmodeller” (UCN BK studieord-
ning, 2016, p. 10)

De ovenstående eksempler er fra beskrivelsen af kerneområderne, men når læringsmålene for 
semestrene gennemlæses kan det ses, at størstedelen af det ovenstående ligger på 3. semester. 
Flere af fagudtrykkene i studieordningen hentyder til krav fra bekendtgørelsen med bl.a. informa-
tionsniveauer, klassi kation, informations ow og fagmodeller. Jeg arbejdede i foråret 2017 med at 

Figur 4.10 Udredning af studieordning i henhold til semestrene, samt sammenhæng til IKT bekendt-
gørelse. Arbejde udført i forbindelse med indførelse af ny studieordning på 3. semester.
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få de neret indholdet af studieordningen, og tolket det i forhold til BK (se  gur 4.10). 
De studerende skal ifølge den nye studieordning analysere og udvælge metoder og systemer for 
optimering af informations ow på kompetenceniveau, hvilket er krævende for en 3. semester stu-
derende, der kun lige er blevet introduceret til BIM på 2. semester. Derfor har jeg valgt at arbejde 
med det, som skal udgøre delprodukter til målet om informations ow. 

”Pointerne er netop de delprodukter, som forståelsen består af. En pointes 
spontane effekt er et aha, fordi der går et lys op for deltagerne, som forstår 
pointen og meningen med pointen. Pointen er dermed grundbestanddelen 
i forståelsen” (Herskin, 1997, p. 29).

Disse delprodukter skal gøre de studerende i stand til at arbejde med deres informationer i byg-
ningsinformationsmodellen i forhold til elementer som tjek af modellens informationer (klassi ka-
tion), BIM 5D (økonomi ud fra bygningsinformationsmodellens mængder) og eksport til neutralt 
format (IFC). Derudover er målet, at de studerende ikke bare skal kunne modellere, men de skal 
kunne håndtere, hvilken type information modellen forsynes med, og hvordan den struktureres. 
De studerende skal ud fra denne delprodukt- og måltankegang være i stand til at arbejde ekspe-
rimenterende med informationen i bygningsinformationsmodellen gennem Dynamo (et tillægs-
program, som er blevet en del af Revit). Med Dynamo skal de studerende arbejde med visuel 
programmering, hvilket er noget nyt, som professionen er begyndt at arbejde med i det små. De 
skal blive opmærksomme på, hvilken type information der ønskes udtrukket fra eller tilkoblet mo-
dellen, og hvordan den tilgås. Vigtigt for specielt arbejdet med Dynamo er, at der skal være fokus 
på den eksperimenterende arbejdsmetode. Der er stadig så stort et udviklingspotentiale indenfor 
visuel programmering, at de studerende skal være med til at udforske fremtidens muligheder. 
I professionen er tidens trend også, at der er et skifte fra at se på BIM som en masse IT-værktøjer til 
at se det som håndtering af processerne. Den læring, der er nødvendig indenfor BIM, er ikke kun 
indlæring af mange IT-værktøjer, men forståelse af hvordan processerne skal håndteres og vare-
tages. Som tidligere nævnt går den digitale udvikling stærkt, hvorfor valg af metoder og systemer 
er essentielle for de kommende dimittender. Derfor har jeg valgt at tilrettelægge øvelserne med 
eksempelvis informationsniveauer og klassi kation meget åbent for at få de studerende til at for-
holde sig analyserende til valg og håndtering af metoderne. 

Den nye studieordning er udarbejdet med henblik på både dansk og international linje, og den 
skal være med til at strømline indholdet på de to linjer. Jeg skal være med til at implementere alt 
det nye i forhold til studieordningen, hvorfor jeg har fået både danske og internationale klasser. 
I forhold til implementering af nye elementer, som f.eks. Dynamo, har det været vigtig for mig at 
sparre med professionen gennem netværksmøder, deltagelse ved konferencer og at være en 
del af De Digitale Dage. Sparringen har hjulpet mig til at  nde den vinkel på eks. Dynamo, som er 
interessant for den fremtidige bygningskonstruktør.
Et af nøgleelementerne for 3. semester med den nye studieordning er at lade de studerende 
eksperimentere og udforske, for derved at gøre dem i stand til at kunne analysere og udvælge de 
rette metoder til at håndtere bygningsinformationsmodellen. 
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4.7 Opsummering
Jeg har i dette kapitel demonstreret, hvordan jeg arbejder med undervisningsudvikling gennem 3 
nedslag og efterfølgende, hvordan det er kommet til udtryk i uddannelsesudvikling iht. indførelse 
af ny studieordning. 
Jeg har i undervisningsplanlægningen taget udgangspunkt i Hiim & Hippes didaktiske relations-
model (Hiim & Hippe, 2012), for at sikre mig at jeg analyserer alle elementer, der har ind ydelse på 
planlægningen. Jeg har gennem min adjunktperiode arbejdet med mål, indhold og metoder til 
at skabe undervisning, der passer til den nuværende generation af studerendes mediekultur. 
Mål og rammer er enslydende for den dansk og international BK, men vejen til målet er ofte for-
skellig. Jeg har erfaret, at inddragelse af videoer giver interessante muligheder for undervisning af 
internationale studerende, da det styrker det faglige sprog ved at give tid til fordybelse, og dertil 
styrker det også de faglige diskussioner og spørgsmål stillet på klassen. Det styrker altså det faglige 
klassefællesskabet med bl.a. vidensdeling. Jeg vil derfor forsætte med at anvende videoer i min 
undervisning og se på mulighederne for at inddrage videoer som produktion (jf. 4.3.1).  
Jeg har ved at undervise internationale studerende erfaret, at min relation til de studerende og 
deres tid til at turde stille spørgsmål, er essentiel for klassens læringsudbytte. I den forbindelse er 
det også vigtigt at være opmærksom på, at den sproglige barriere kan have ind ydelse på de 
studerendes lyst til deltagelse i klassediskussioner. Jeg har bl.a. gennem mine undervisningsnedslag 
erfaret at min rolle som underviser skal være med til at facilitere læringen gennem igangsætning, 
vejledning og afrunding. 
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I dette kapitel vil jeg re ektere over mit arbejde med FoU for derved at demonstrere mine kom-
petencer til at arbejdet selvstændigt og innovativt med disse. Det er også i dette kapitel, at jeg 
vil have et særligt fokus på internationalisering – kriterie c i bekendtgørelsen om lektorkvali cering 
(BEK nr 990, 2015). Jeg har gennem min adjunkt periode arbejdet med forskellige FoU projekter. 
Som tidligere nævnt har jeg arbejdet med undervisningsudvikling i forhold til brug af videoer i TEL 
projektet, samt progressionen af uddannelsen – både uddannelsen som helhed og mit fagområ-
de. Yderligere har jeg været en del af et forskningsprojekt, der ligger under forskningsprogrammet 
”Bæredygtig Vækst” ved UCN. Projektet retter sig mod professionen og skal være med til at tilføre 
uddannelsen ny viden (se bilag 1 og 2, samt 10 og 11 for yderligere information om projekterne). 
Det er ud fra det sidstnævnte forskningsprojekt, jeg vil demonstrere og re ektere over mit arbejde 
med FoU.

”Bæredygtig Vækst” er et af  re forskningsprogrammer, der er en del af UCN’s FoU strategi (se 
 gur 5.1). Der er i forskningsprogrammet fokus 
på ”samfundets værdiproduktion og professi-
onernes rolle heri” (UCN, 2017), herunder forsk-
ning i bl.a. nye teknologier og værdier, som kan 
omsættes i bæredygtige løsninger. FoU under 
”Bæredygtig Vækst” skal opfylde Frascati-ma-
nualens de nition om et ”skabende arbejde 
foretaget på et systematisk grundlag for at øge 
den eksisterende viden, samt udnyttelsen af 
denne viden til at udtænke nye anvendelses-
områder” (Uddannelses- og Forskningsministeri-
et, 2014).

For at opnå fremdrift, sparring og tværfagligt 
samarbejde mellem projekterne er der, som 
vist på  gur 5.1, skabt et forskningsmiljø med 
 ere forskningsprojekter tilknyttet. Formålet i mit 
forskningsmiljø, Byggeriets Eksperimentarium er, 
at ”understøtte bæredygtig vækst samt øget ef-
fektivitet, produktivitet og kvalitet i praksis” (UCN, 
2017). Det er i dette tværfaglige samarbejde, at 
jeg har udarbejdet de to konferencepaper, som 
jeg har fokus på i dette kapitel.

Figur 5.1 UCN Forsknings- og Udviklingspro-
grammer og projekter

DGNB (Green Building Council Denmark) bæredygtighedscerti cering stiller store krav til doku-
mentation af kriterier inden for økonomisk, social og funktionel, teknisk, miljømæssig og bygge-
grundens kvalitet, samt kvalitet i processen. Det er på baggrund af dette dokumentationsarbejde, 
at projektet vurderes og tildeles certi cering til sølv, guld eller platin. Bæredygtighedscerti cering 

5.1 Forskningsprojektets baggrund
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Forskningsgruppen i ”Op mering af bæredyg gheds-
cer  ceringsprocesserne” består af: 

Trine Saaby, 
 Energi og Miljø, UCN
Dorthe Holmberg Lauritzen, 
 Bygningskonstruktøruddannelserne, UCN
Aysar Dawod Selman, 
 Bygningskonstruktøruddannelserne, UCN

Til sparring og videns udveksling er projektet  l-
knyttet: 
 Ph.d.-studerende Peter Gade, UCN/AAU 
  Docent Henrik Buhl, UCN

Figur 5.2 Forskningsgruppens deltagere

”Optimering af bæredygtighedscerti ceringspro-
cesserne” har fået ændret i deltagersammensæt-
ningen en del gange siden starten i 2012, hvorfor 
projektets fokus og problemstilling er blevet juste-
ret og ændret en del undervejs. I  gur 5.2 vises 
den nuværende sammensætning af forsknings-
gruppen. 
Der er i forskningsprojektet kompetencer inden for 
bæredygtighed, projektstyring, design processer 
og BIM, hvoraf mine kompetencer er placeret på 
de sidstnævnte to kompetenceområder. Jeg har 
primært gransket, hvordan informationerne i byg-
ningsinformationsmodellen kan bruges til dele af 
dokumentationsarbejdet, analyseret om modeller-
ne skal suppleres af kodning eller egenskabsdata, 
samt analyseret BIM og ny læring i fællesskabet. 
Mit arbejde med forskningsprojektet har bl.a. om-
handlet dataindsamling, generering af ny viden og formidling af viden gennem projektet relevan-
te formidlingskanaler. 

Jeg bidrager i projektet med mine professionelle og faglige kompetencer, samt erfaringer fra un-
dervisningsopgaver på BK. Koblingen mellem dokumentationsarbejdet og BIM-modellen kræver 
et innovativt og eksperimenterende arbejde for at udvikle de nye processer. Derfor har det været 
interessant for mig at analysere BIM og ny læring i fællesskabet. Gennem undervisningsaktiviteter 
på BK og til læringseventen, De Digitale Dage (DDD), har jeg observeret, at de studerende ofte 
bare kopierer, det de har lært i klasselokalet. Som tidligere nævnt, er der i professionen behov for 
forsat udvikling, hvorfor fremtidens bygningskonstruktører skal have innovative kompetencer. Det-
te er centralt, for at de studerende får erfaringer med vidensdeling og at være en del af et fælles-
skab i en virksomhed. Det er ud fra disse tanker, at jeg udviklede mit paper om BIM og ny læring i 
fællesskabet, hvilket jeg i de følgende afsnit vil jeg fokusere på.

5.2 Forskningsprojektets deltagere og min rolle

er et område, som specielt offentlige bygherre har fået øjnene op for. F.eks. har Region Nordjyl-
land valgt at blive Klima Region, hvor CO2-udledningen skal nedbringes med 2% hvert år frem til 
2025 (DGNB Danmark, 2017). Arbejdsbyrden til dokumentation af kriterierne er af aktørerne blevet 
betragtet som en stor del merarbejde, hvorfor det for projektet ”Optimering af bæredygtigheds-
certi ceringsprocesserne” er interessant at undersøge, hvori merarbejdet med dokumentation 
ligger (se bilag 10 og 11). For mig er det i projektet interessant at undersøge, hvordan BIM model-
len kan bidrage til dokumentationsmaterialet.
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5.3 Re eksioner over forskningsprojektets udvikling
Jeg har været en del af forskningsprojektet, ”Optimering af bæredygtighedsprocesserne” siden 
efteråret 2013. Projektet blev startet året inden som et af  re spire-forskningsprogrammer, der skulle 
danne grobund for  ere projekter og udvikling af forskningskompetencer på UCN. Projektet har 
været en læreplads for projektdeltagere til, at få udviklet de nødvendige forskningskompetencer. 
Projektet har skiftet fokus fra den digitale models optimering af DGNB-bæredygtighedscerti cerin-
gens processen, til det nuværende med meget fokus på dokumentationsmaterialet. Det har, som 
tidligere nævnt, skyldtes en udskiftning af projektdeltagere, hvilket har været væsentlig for mit 
arbejde med forskningsprojektet, da jeg i den nuværende gruppe er den eneste med IT og BIM 
kompetencer, og den lille projektgruppe på 3 deltagere har haft det svært med at  nde sam-
menhængende tid til at arbejde sammen. På nuværende tidspunkt er forskningsprojektets pro-
blemfelt ved at blive de neret gennem interviewundersøgelser i professionen. Løbende gennem 
forskningsprojektets udvikling er det blevet afrapporteret i Pure og præsenteret til Advisory Boards, 
hvor fokus har været at synliggøre og begrunde de valg, der er truffet i udviklingen af projektet.

Den lille forskningsgruppe (jf.  gur5.2) er blevet styrket ved, at ”Byggeriets Eksperimentarium” blev 
oprettet i efteråret 2016. Det har løftet mit arbejde med forskningsprojektet væsentligt, da jeg 
derigennem har haft mulighed for at sparre med andre projektdeltagere. Det har for mit vedkom-
mende resulteret i to konferencepapers - ”New collective knowledge in a practice context – re-
al-life experiment with BIM and collaboration” og “Learning the complexity of Building Information 
Modelling in an educational setting” (Bilag 2, samt bilag 12-14), hvor jeg henholdsvis har analyse-
ret, hvordan der skabes ny viden i fællesskabet, og hvordan de studerende arbejder med BIM på 
BK. Jeg vil i de følgende afsnit re ektere over mit arbejde i udarbejdelsen af paperet, ”New colle-
ctive knowledge in a practice context – real-life experiment with BIM and collaboration”, hvilket 
har omfattet en lang skriveproces og dataindsamling ved DDD.

5.4 Læringsevent og platform for dataindsamling - De Digitale Dage
På BK er der hvert år mulighed for at arbejde med BIM i en praksisnær kontekst ved DDD, hvilken 
har været grundlaget for indsamling af data og viden om generering af ny viden i fællesskabet.  
DDD er et af de steder, hvor forskning, udvikling, uddannelse og praksis er koblet sammen. Det har 
derfor været muligt for mig at teste udviklingstendenser i et virkelighedsnært projekt for derved at 
se, hvordan studerende og erhvervsliv forholder sig til det.
DDD strækker sig over 3 dage, hvor 4 konkurrerende grupper skaber et praksisnært projektet ved 
brug af digitale værktøjer. Grupperne består af 24 studerende fra AAU, EUC Nord og UCN (se  gur 
5.3). Derudover er der til hver af grupperne tilknyttet to fra erhvervslivet, som bidrager til faglig 
sparring og problematikker fra praksis. BK-studerende deltager som en del af et valgfrit uddannel-
seselement, hvor de har muligheden for at fordybe sig i digitale værktøjer, arbejdsprocesser og 
kommunikation. Det praktisk eksperimentarium, som DDD er, skal give de studerende mulighed for 
at udforske og afprøve digitale værktøjer. 

Jeg har været en del af DDD som projektudvikler, vejleder og projektkoordinator siden 2013, 
hvilket har gjort det muligt at observere og analysere BIM og læring i fællesskabet. DDD har gjort 
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Figur 5.3 Setup og roller under De Digitale Dage 2017 
(De Digitale Dage, 2017)

det muligt for mig at analysere de 
studerendes arbejde med IT/BIM i et 
projekt, hvor de er tidspressede og 
arbejder med nye problemstillinger. I 
klasselokalet er det svært at genska-
be en lignende situation, hvor IT/BIM 
er i fokus, hvor jeg bruger DDD som 
en mulighed for at evaluere og re ek-
tere over, hvordan og om de stude-
rende bruger den viden, de har fået 
gennem BIM/IT-undervisningen. Jeg 
har erfaret, at de studerende ofte 
vælger løsningen, der er ligger tæt 
op af klasseundervisningen, hvor den 
løsning, der søges i læringseventen, i 
højere grad, skal være innovativ og 
nytænkende. Det er altså vigtigt at 
de studerende for opbygget evnerne 
til at analysere BIM problemstillinger 
og processer, samt have trygheden i BIM-værktøjerne til at bruge dem innovativt og kreativt i pro-
blemløsningen. Dette er vigtigt i henhold til Re eksiv Praksis Læringstilgangen og også for at klæde 
de studerende på til at kunne håndtere professionens og fremtidens krav i et IT/BIM fagområde, 
hvor IT-programmer og –systemer udvikles hastigt.

DDD er et sted, hvor jeg har mulighed for at indsamle data til forskningsprojekter, og hvor udvik-
lingstrends afprøves. Samtidig giver det anledning til diskussioner af IT/BIM i styregruppen (plan-
lægningsgruppen) med de deltagne virksomheder og i de faglige netværk, som besøger DDD. 
Det gør det muligt for mig at observere, diskutere og re ektere det fremtidige arbejde med IT/VIM 
fra forskellige synsvinkler – forskning, undervisning og profession. Det giver mig et godt indblik i de 
nationale og internationale udviklingstendenser, som jeg kan bruge til min undervisningsudvikling.

Implementeringen af BIM har indtil nu i høj grad handlet om at få udviklet kompetencer i de 
IT-redskaber, som kan understøtte det øgede data/informationsbehov og nye samarbejdsproces-
ser. Det har været gældende både for professionen og BK. Som tidligere nævnt begynder der at 
ske et skifte fra IT-værktøj til procesforståelse. Derfor er det interessant at analysere de studeren-
des arbejde med BIM (se  gur 5.4), og hvordan der skabes ny viden i BIM. Vidensgrundlaget og 
forskningsresultaterne delprojektet med dette fokus skal bl.a. bruges til overvejelser om, hvordan 
BIM-modellen kan understøtte bæredygtighedsdokumentationsmaterialet. 

5.5 Delprojekter omkring BIM og ny læring i fællesskabet
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Metode og empiriindsamling
Metoden for dataindsamlingen var deltagende obser-
vation (Warming, 2009). De studerende blev observeret 
vha. notater og videooptagelser. Ved databehandlin-
gen betragtes noterne som den primære data. Videoer-
ne skal understøtte noterne til at gense læringsmulighe-
den og evt. transskription af enkelte situationer.
Min observation skulle identi cere spændinger i aktivitets-
systemet, og om de studerende udnyttede disse til at ge-
nerere ny viden i fællesskabet. Jeg observerede sprog-
brug og ledte efter reaktioner på læringsmuligheder, 
hvilket ofte opstår ved ”men”-situationer. De studerende 
opstiller to alternativer separeret af ordet men, og tager 
stilling til, hvorvidt de vil skabe ny viden i fællesskabet ved 
at udforske og afprøve digitale værktøjer. De studeren-
des adfærd blev observeret for at analysere deres hold-
ning til læringsmuligheden. 

Figur 5.4 Billeder fra læringseventet, DDD,  
2017. De studerende bærer t-shirts der 
repræsenterer deres faglige disciplin. 

5.6 Formidling af forskningsresultater internationalt
Med indførelsen af forskningsmiljøet ”Byggeriets Eksperimentarium”,  k jeg i højere grad mulighed 
for at arbejde med delprojekter om BIM/IT, hvilket som tidligere nævnt startede i efteråret 2016. 
Der har ikke været tradition for at publicere viden på BK tidligere, så processen har også været 
med til at udvikle mine forskningskompetencer i forhold til formidling af forskningsprojekter. For at 
oparbejde de fornødne skriveværtøjer har jeg bl.a. gennemført kurset ”Publicer din viden” ved 
Charlotte Wegener, AAU. Jeg har valgt at skrive det følgende afsnit kronologisk, da jeg løbende 
har opbygget mine kompetencer. 
I efteråret 2016 skrev jeg to abstracts til konferencerne ”When Social Science meets LEAN and 
BIM” og ”CREON” (Construction Researchers on Economics and Organization in the Nordic Re-
gion). Begge abstracts blev skrevet i et tæt samarbejde med min kollega, Anne Klitgaard, der til 
dagligt underviser i Planlægning og Styring (PLM) på BK og er en del af “Bæredygtig Viden” under 
Byggeriets Eksperimentarium. Fagområderne PLM og IT/BIM er tæt forbundne og problemløsning 
kræver ofte brug af viden fra begge fagområder. Derfor var det i dette samarbejde interessant at 
undersøge forbindelsen bedre mellem de to fagområder ud fra et forskningsperspektiv.

Begge abstracts blev godkendt som konferencepapers. ”When Social Science meets LEAN and 
BIM” i januar 2017 var den 5. internationale konference med det formål at bringe social science 
og humanistiske perspektiver inden for ingeniørvidenskab, projektledelse og design. Konferencens 
3 dage blev indledt af en dag med Hackathon, hvor grupper af forskere, undervisere, bygnings-
informatikstuderende og erhvervsfolk granskede en BIM relateret problemstilling (se  gur 5.5). 
Hackathon workshoppen belyste, hvordan producenternes produkter kan indarbejdes i BIM-mo-
dellen på et tidligt udviklingsstadie fra Forsknings- og udviklings-, undervisnings- samt professions-
synsviklen. Det var utrolig interessant for mig at deltage i workshoppen, og jeg har derigennem 
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Figur 5.5 Billeder fra konference, ”When Social Science meets LEAN and BIM”, Aalborg 2017

fået identi ceret  ere udviklingspotentialer både nationalt og internationalt, som jeg kan drage 
nytte af til fremtidigt FoU, samt uddannelsesudvikling.  
Mit paper omhandlede bygningskonstruktørernes læringsproces og arbejde med BIM/IT, hvor jeg 
belyste observationer fra undervisningen. De studerende vælger ofte den kortsigtede og simple 
læring, frem for en landsigtet og dybere læring, som kan komme dem til gode senere i studiet 
(single- og double-loop læring (Argyris, 2002)). Præsentationen af paperet gav en god diskussion 
af BIM i et uddannelsesperspektiv fra en international vinkel, hvilket jeg efterfølgende har kunnet 
bruge i uddannelsesudvikling på specielt 3. semester.   
Flere papers omhandlende BIM med et aktivitetsteoretisk synspunkt, hvoraf mit af et af dem. Til 
trods for den samme metodiske tilgang var der mange forskellige forskningsvinkler repræsenteret. 
Et af de interessante papers, for mit vedkommende, var af Hannele Kerosou, University of Helsinki, 
Finland med ”Emerging roles and tasks of BIM management and coordination in building project”. 
Som tidligere nævnt er BIM koordinatorer/manager potentielle stillinger for BK-studerende, og det-
te paper lagde op til interessante diskussioner om ledelsen og koordineringen af BIM, hvilket jeg 
har taget med til klassediskussionerne på  specielt 5. semester. 
Hannele Kerosuo er en rutineret forsker, som har arbejdet med BIM og aktivitetsteori bl.a. gennem 
et tæt samarbejde med Yrjö Engeström. Hun blev i foråret 2017 tilknyttet ”Bæredygtig vækst” som 
ekstern vejleder. Derfor kunne jeg til CREON konferencepaperet drage nytte af hendes erfaring 
med artikelskrivning og Engeströms teori om Ekspansive Læring. I dette konferencepaper arbej-
dede jeg med at de nere de områder, hvor de studerende har mulighed for at skabe ny fælles 
viden. Jeg sparrede bl.a. med Hannele for at få opstillet den teoretiske vinkel skarpt og korrekt i 
forhold til teorien. 
 
Skriveprocessen på vej til målet om at komme til konference med et accepteret paper har givet 
mig stor indsigt i det systematiske og metodiske forskningsarbejde der er nødvendig for at komme 
igennem en proces med review kommentarer og godkendelser (se  gur 5.6). Skriveprocessen til 
CREON var mere kompleks end til ”When Social Science meets LEAN and BIM”. Efter det god-
kendte abstract skulle jeg igennem to reviews, en endelig godkendelse og en sidste tilretning, før 
paperet kunne accepteres til konferencen. Review kommentarerne var meget kritiske, og det var 
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Figur 5.6 Skrive- og arbejdsprocessens vej til 
konference paper

bl.a. her, jeg gjorde brug af Hannele til at 
præcisere problemfeltet, for derved at få 
arbejdet i dybden med forskningsspørgs-
målet og præcisere formuleringer. 
Jeg var førsteforfatter på CREON paperet, 
hvilket gjorde at jeg præsenterede pape-
ret på konferencen i juni 2017 (se  gur 5.7). 
CREON konferencen var væsentlig ander-
ledes fra ”When Social Science meets LEAN 
and BIM”, da der i diskussionerne var ligeså 
stor vægtning af forskningsmetodevalg og 
–overvejelser, som faglige udviklingstenden-
ser. Generelt var de præsenterede papers 
ikke så langt forskningsmæssigt, hvorfor  ere 
ledte op til diskussion af de kommende valg for forskningsprojektet. Min afsluttende bemærkning 
i min præsentation ledte jeg med spørgsmålene: ”Is it important to teach the students to play/
fail/experiment?” og ”Is it important, for the further implementation of BIM, to create opportunities 
for new collective knowledge” op til en faglig diskussion af udviklingstendenserne inden for BIM, 
hvordan undervisningsinstitutioner skal håndtere disse, og hvordan FoU kan understøtte dette. I 
den efterfølgende diskussion var der bidragsydere fra forskellige forskningsbaggrunde. Det gav en 
bred og levende diskussion, som gav os nye vinkler til studier af de studerendes måde at arbejde 
sammen og derigennem udvikle BIM. I et fremtidigt arbejde kan analyseres, hvordan ændringen 
af objektet kan medføre ændringer i aktivitetssystemets kontekst med regler, fællesskab og ar-
bejdsdeling. Den faglige del af diskussionen gav eksempler på udviklingstendenser, der ligger tæt 
op af den retning, der italesættes i professionen (fra it-værktøjer til håndtering af BIM processen, jf. 
kapitel 4), hvilket styrker de overvejelser, jeg har gjort mig i håndteringen af den nye studieordning 
og udvikling af nyt undervisningsmateriale. 

Figur 5.7 Billeder fra præsentation til international konference, CREON, Gøteborg 2017
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5.7 Re eksioner over projektets værdi i forhold til BK og professionen
Jeg har som projektdeltager i  ere forskningsprojekter – specielt i forskningsprojektet ”Optimering 
af bæredygtighedscerti ceringsprocesserne” og delprojekterne herunder – opbygget forsknings-
kompetencer, hvilket bl.a. indebærer: 

• arbejde med milepæle, 
• arbejde med en strengens så der er styr på processen, 
• kildekritisk tilgang til forskningsmateriale 
• den metodiske tilgang til et forskningsprojekt. 

Jeg har haft mulighed for at granske international forskning og undersøge internationale udvik-
lingstendenser inden for mit fagområde i profession, hvilket har haft stor værdi for mit arbejde med 
uddannelses- og undervisningsudvikling i forbindelse med implementering af den nye studieord-
ning. 
Min deltagelse i FoU-aktiviteter har styrket min viden og mine kompetencer inden for BIM, hvor ud-
viklingen, som tidligere nævnt, går virkelig stærkt. Jeg har et tæt samarbejde med erhvervslivet, 
hvor jeg får indsigt i professionens udvikling, ønsker og krav. Det sammenholdt med min viden om 
de internationale udviklingstendenser i professionen, giver mig indsigt i, hvor professionens udvik-
ling er på vej hen. Det giver mig derfor stor værdi både at have tæt kontakt til erhvervslivet og 
deltage i FoU for at få den nyeste viden om internationale udviklingstendenser. 

Sparringen med en underviser i forskningssammenhæng har givet mig muligheden for, at få faglig 
vidensudveksling gennem udarbejdelsen af vores to papers. 
Under empiriindsamlingen til DDD  k jeg mulighed for at få et indblik i, hvordan de studerende ar-
bejder med og anvender den viden, de har opnået gennem min undervisning. FoU-aktiviteterne 
giver mig en god vekselvirkning mellem rollen som underviser og vejleder samt rollen som forsker, 
så jeg derved får input fra to vinkler, når jeg skal evaluere undervisnings outcome. En af de re ek-
sioner jeg har gjort på netop observationen af studerende ved DDD er det eksperimenterende 
element. De studerende  nder tryghed i at vælge det kendte løsninger og kaster sig derfor ikke ud 
i at eksperimentere og udforske læringsrummet. Derfor vil jeg i min fremtidige undervisningsplan-
lægning og –udvikling have fokus på at indarbejde læringsaktiviteter, der støtter de studerende i 
at være nysgerrige og udforskende, så de kan være trygge i de innovative processer. Det er vig-
tigt, at de får denne del af læringen med fra BK-studiet, da professionen efterspørg dimittender, 
der kan håndtere nytænkning og udvikling af BIM/IT (jf. kapitel 2.4).

Min deltagelse i konferencer har styrket mit netværk fagligt, forskningsmæssige og underviser-
mæssigt. Ved ”When Social Science meets LEAN and BIM” var der mange af de store forskere 
indenfor både BIM og LEAN bl.a. Sami Paavola, Hannele Kerosou, Arto Kiviniemi og Lauri Koskela, 
hvilket gav konferencen en forskningsmæssig tyngde og ballast, eftersom de har stor erfaring, og 
de er med til at forme den internationale forskning. Flere af de præsenterede papers var langt i 
deres forskning, og derfor var der mange tendenser på professionens fremtidige udvikling. Det her 
givet mig en god indikation af internationale udviklingstendenser, som er med til at forme udviklin-
gen af undervisningsmaterialet på BK. 
CREON var, som tidligere nævnt, en helt anden type konference, som i høj grad bidrog til udvik-
ling af mine forskningskompetencer. Der var en session med papers indeholdende BIM, hvilket gav 
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en del diskussioner af BIM temaer og udviklingstendenser, men pga. at det faglige præg på forsk-
ningsarbejdet ikke var dominerende, gav det nogle mere frie diskussioner, der bl.a. ledte op til, 
hvordan der kunne arbejdes med BIM forskningsmæssigt. Det har givet mig god inspiration til frem-
tidige projekter, og i udviklingen af mine forskningskompetencer var denne konference givende 
for mig i mit fremtidige FoU arbejde. Til CREON konferencen  k jeg styrket mit underviser netværk, 
da der var en del deltagere fra undervisningsinstitutioner. Jeg  k derfor mulighed for at udveksle 
erfaringer og diskutere uddannelsesudvikling i primært Danmark, Sverige, Norge og Finland. 

På IT/BIM-området er det specielt vigtigt at få den nyeste viden på konferencer. Eftersom udvik-
lingen går så stærkt, at der ikke på samme måde som ved andre fagområder skrives fagbøger. 
Det er derfor vigtigt for mig at deltage på konferencer for at præsentere mit forskningsarbejde, 
få feedback, deltage i faglige diskussioner og få inspiration til udviklingstendenser, for derved at 
styrke min viden og generere viden, der kan drages ind i og testes i den praksisnære uddannelse. 
Derudover giver de uformelle snakke til konferencerne et godt netværk, som jeg kan drage nytte 
af ved bl.a. uddannelsesudvikling. Det har derfor stor værdi for BK og den viden som kommer ud i 
professionen med dimentanterne.
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Afslutningsvis vil jeg vende tilbage til re eksioner over bekendtgørelsens (BEK nr 990, 2015) kriterier 
om undervisning i grunduddannelsen, forsknings- og udviklingsaktiviteter, samt internationalisering. 
Jeg har i denne lektoranmodning beskrevet og re ekteret over mine arbejdsopgaver som under-
viser på BK og projektdeltager i FoU. 
Jeg har gennem min adjunktperiode i særlig grad erfaret, at arbejdsopgaver indenfor de tre 
kriterier i et tæt samspil med praksis er essentielt for at skabe undervisning, der er med til at skabe 
fremtidens bygningskonstruktører.

I henhold til bekendtgørelsens bilag 1 kriterie a, har jeg gennem nedslag i mine undervisningsop-
gaver i grunduddannelsen demonstreret, at jeg er i stand til at udvikle, tilrettelægge og gennem-
føre professionsrettet undervisning. Det er ud fra RPL, UCN’s læringstilgang, jeg udvikler min under-
visning, med henblik på at give de studerende mulighed for at tilegne sig personlige, faglige og 
sociale kompetencer i et tæt samspil mellem teori og praksis (jf. kapitel 4).
Som en del af kriterie b har jeg demonstreret, at jeg selvstændigt kan arbejde med uddannelsens 
udviklingsopgaver gennem uddannelsesudvikling af 3. semester i forhold til implementering af ny 
studieordning (jf. kapitel 4.6). Ydermere har jeg beskrevet og re ekteret over mit arbejde med FoU, 
hvor jeg har opbygget forskningskompetencer til at strukturere og gennemføre forskningsarbejde 
(jf. kapitel 5). 
Inddragelse af international forskning og internationale udviklingstendenser demonstrerede jeg i 
særlig grad gennem mit arbejde med konference papers (jf. kapitel 5). Gennem udarbejdelsen af 
de to papers oparbejdede jeg et stort vidensgrundlag ang. internationale udviklingstendenser og 
-potentialer, som jeg har inddraget i min undervisning og uddannelsesudvikling. 

Det er på baggrund af denne lektoranmodning, at jeg anmoder om positiv lektorbedømmelse. 
Kompetencerne, som jeg har opbygget gennem min adjunktperiode, gør mig meget motiveret til 
at arbejde med undervisning på grunduddannelsen, uddannelsesudvikling og forskningsaktivite-
ter, da de bidrager til forståelsen af professionens udviklingstendenser og dermed udviklingspoten-
tialer for mit fagområde. 
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Forside Billeder af mig taget i forbindelse med UCN læringsakademi  brochurer   
  (UCN Læringsakademi, 2017)

Figur 1.1 Egen  gur          s. 8

Figur 2.1 Baseret på UCN Bygningskonstruktør studieordning, 2016, p. 4   s. 11

Figur 2.2 Egen Figur          s. 12

Figur 2.3 Baseret på Miller, et al., 2016, p. 7       s. 13

Figur 3.1 Figur fra UCN projektgruppe for Re eksiv praksislæring, 2016, p. 12   s. 14

Figur 4.1 Egen  gur          s. 18

Figur 4.2 Egen  gur          s. 19

Figur 4.3 Baseret på Hachmann & Holmboe, 2014, p. 113    s. 21

Figur 4.4  Egen  gur          s. 22

Figur 4.5 Egen  gur          s. 23

Figur 4.6  Egen  gur          s. 24

Figur 4.7 Egen  gur          s. 24

Figur 4.8 Baseret på Csikszentmihalyi, 2015, p. 67      s. 26

Figur 4.9 Egne billeder fra undervisningen       s. 28

Figur 4.10 Egne billeder fra undervisningsudvikling i henhold til ny studieordning s. 29

Figur 5.1  Egen  gur          s. 32

Figur 5.2 Egen  gur          s. 33

Figur 5.3 Figur fra De Digitale Dage, 2017 (projektmaterialet)    s. 35

Figur 5.4 Egne billeder fra De Digitale Dage      s. 36

Figur 5.5 Egne billeder fra When Social Science meets LEAN and BIM   s. 37

Figur 5.6 Egen  gur          s. 38

Figur 5.7 Egne billeder fra CREON konferencen      s. 38
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