
     

  

Danish University Colleges

Lektoranmodning

Madsen, Jens Toft

Publication date:
2020

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Madsen, J. T. (2020). Lektoranmodning.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Download policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://www.ucviden.dk/da/publications/742f385a-ca1d-4aad-a6a0-136b00fc46dd


 

1 
 

 

 

 

 

 

Lektoranmodning 
 

Skrevet af Jens Toft Madsen 
 

Afleveret den 15. november 2020 

 

 

 

 

 

 

 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Boulevarden 25, 7100 Vejle 

Email: jtm@ucl.dk 

 

Word optalt anslag inkl. mellemrum,  

fra Indledning til og med Konklusion:  

max. 81.900  

 

Vejledt af Peter Lütken Hertel-Storm 

mailto:jtm@ucl.dk


 

2 
 

Indholdsfortegnelse 
Indledning ......................................................................................................................................................... 3 

Undervisningens udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse ..................................................................... 4 

Pædædagogisk grundsyn, SMTTE, Hiim og Hippe, Læringstrekanten (Knud Illeris) ................................. 4 

Didaktiske overvejelser og erfaringer .......................................................................................................... 7 

Studieordningen, Innovation i Uddannelsespraksis .................................................................................. 7 

Undervisningsplanlægning før semesterstart .............................................................................................. 9 

Læringsmål, Studieaktivitetsmodellen, Lektionsplanen ............................................................................ 9 

Pædagogiske overvejelser og den daglige undervisning ........................................................................... 11 

Læringsstile, NUZO, AFEL, Constructive Alligment, Feedback, Daglig praksis, covid-19 ......................... 11 

Evaluering af undervisningen ..................................................................................................................... 23 

Semesterevalueringen, Studentertilfredshedsundersøgelsen ................................................................ 23 

IT erhvervets udførelse og udvikling .......................................................................................................... 24 

Udvikling af uddannelser på UCL og det lokale erhvervsliv .......................................................................... 24 

Udvikling af PBA i Software uddannelsen: Ny eksamensform på PBA Systemintegration ......................... 24 

Udvikling af datamatikeruddannelsen: Før studiestart, sommer 2017 ...................................................... 25 

Udvikling af datamatikeruddannelsen: nyt AI valgfag, efterår 2018 .......................................................... 25 

Udvikling af datamatikeruddannelsen: Fastholdelse ud fra indsatsteori, forår 2019 ................................. 26 

Udvikling af efter- og videreuddannelse: Fastholdelse ud fra indsatsteori, forår 2019 ............................. 27 

Forskningsaktivitet: Et sammenlignende studie, forår 2019 ....................................................................... 27 

Udvikling af det lokale erhvervsliv (PIXOP), forår 2019 og forår 2020 ........................................................ 30 

International forskning og udviklingstendenser ............................................................................................ 32 

Dr. Alistair Cockburn’s forskning ................................................................................................................. 32 

Internationalt Modul, 4 studierejser ud i Europa ........................................................................................ 32 

Gartner’s Hype Cycles .................................................................................................................................. 33 

Internationale informationskilder ............................................................................................................... 33 

Konklusion ....................................................................................................................................................... 35 

Litteraturliste .................................................................................................................................................. 36 

Bilag ................................................................................................................................................................. 36 

Adjunktplan, CV, Eksamensbevis fra Århus Universitet og Materialeliste (udviklingsrapporter) ............... 36 

 

  



 

3 
 

Indledning 

 

Den ældste form for læring er måske ”monky see, monkey do”. Det kræver ikke noget særligt af 

underviseren. Og studenten skal bare have lidt tålmodighed og nysgerrighed. Væsentlige 

elementer heraf kan ses i mesterlære. Og min variant brugte jeg i uge 41. Det drejede sig om 

hvordan man håndterer en database. Med SQL. Igennem et Management Studio. Altså instrument 

håndtering. Jeg benytter ”voice over”, dvs. jeg fortæller løbende om hensigterne med de enkelte 

trin. Og så tager jeg spørgsmål under vejs. Nu underviser jeg på et erhvervsakademi. Og det 

berettiger en del erhvervspraksis træning i værktøjer. Vel op imod 20 % af den samlede 

undervisningstid. Denne undervisningsform er væsentlig mere effektiv en ”find selv ud af det ved 

at læse manualen”. Jeg kan fokusere på den væsentlige anvendelse. 

Denne lærerform har andre fordele. Det giver respekt blandt de studerende at jeg viser, at jeg kan 

håndtere værktøjerne. Og det giver dem tro på, at de efterfølgende selv kan lære at anvende 

værktøjet. Og de ved, at jeg kan hjælpe dem, hvis de sidder fast i værktøjet. Man skal ikke 

forklejne effekten af at have vundet de studerendes respekt. Jeg nævner dette, fordi det da er set 

at en underviser (årsag: dovenskab, manglende interesse eller direkte uduelighed) har lagt 

sådanne ”trivielle” dele af undervisningen ud i perioder med gruppearbejde. Hvilket let kan skabe 

meget frustration og ueffektiv tidsforbrug hos den studerende. Og ingen af de dele er næppe 

formålstjeneligt for fastholdelse og gennemførelse. 

 

Undervisningsbehovet 

Hvorfor overhovet undervise? Jeg mener, Gutenberg gjorde bøger betalelige. Og kongen krævede, 

at børn lærte at læse. Så kan de vel lære det hele selv? Og nu har vores studerende endda adgang 

til gratis (eller næsten gratis) kurser på internettet. Så måske kunne uddannelsesinstitutionerne i 

fremtiden fungere som akkrediteringsinstitutioner? 

Men min erfaring er nu, at det er de færreste studerende der har evne og vilje nok til totalt 

selvstudie. Og alle studerende behøver en erfaren underviser til at vise dem, hvad der er det 

væsentlige og hvad der er det mindre væsentlige, når det kommer til fagets fokus.  

Jeg havde en kollega da sagde, at han havde prøvet alle mulige pædagogiske tiltag, og lige meget 

hjalp det. Det eneste han ikke havde prøvet var, at smide pensumlisten på gulvet i klasselokalet, 

den første dag. Og så forlade lokalet, medens han råbte, at de sås til eksamen om et halvt år. 

Men denne ikke-pædagogik, tror jeg nu ville have den ringeste effekt. 
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Undervisningens udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse 

 

Pædædagogisk grundsyn, SMTTE, Hiim og Hippe, Læringstrekanten (Knud Illeris) 
 

Pædagogisk grundsyn 

Mit pædagogiske grundsyn er flertydigt. Det vil jeg nu redegøre for, uden at det skal blive et langt 

teoriafsnit. Men nogle af de værdier som jeg anser for vigtige er: empati, engagement, systematik 

og lyst til eksperimenter. Lyst til tankpasserpædagogik er også ok. For det viser, at underviseren 

har noget på hjertet. Men det skal holdes i ave, for det duer ikke at underviseren selv når igennem 

pensum, og glemmer, at det var de studerende der skulle hjælpes til at lære det selv. Vedr. 

opgaveløsning så nytter ikke noget, at jeg som underviser, kommer med løsningen på opgaver, 

som den studerende ikke selv har forsøgt at løse. Den studerende vil næppe læse og langt mindre 

forstå løsningen. 

Jeg fik engang den pædagogiske vejledning, at jeg skulle sørge for at alle de studerendes bidrag 

blev behandlet med respekt / skrevet op tavlen f.eks. Den pointe resonerede godt med noget inde 

i mig. Jeg fik sikkert sat ord og metode på noget som jeg selv indeholdt. Respekten imellem 

underviser/pædagog og de studerende.  

Og her tænker jeg ikke bare på, at den svage skal turde sige noget. Og skal tude sige noget igen i 

klassen. Uden at føle sig dum og udstillet. Til skade for hans/hendes åbenhed og tro på sig selv. Jeg 

tænker også på, at de andre i klasse ser og lærer. Nemlig, at vi har en respektfuld tone i klassen og 

det er i orden at fejle. Dette giver den bedste mulighed for udvikling hos hver enkelt studerende. 

Og ja, jeg ved godt, at hvis en studerende siger eller præsenterer noget sluder, som så skal det 

rettes på en kærlig måde. F.eks. kan jeg finde på at bede den studerende om at uddybe svaret. Og 

igennem dialogen trække det brugbare materiale ud af den studerede.  

 

Opleve, handle selv og derved opnå forståelse 

Hiim og Hippe har et grundskema som jeg kan tilslutte mig, og som jeg bruger: Læring gennem 

oplevelse, forståelse og handling. Ofte vil jeg dog tænke i rækkefølgen: opleve, handle og forstå. 

Næsten som studieordningens kategorier: viden, færdighed og kompetence. Eller som at høre 

forelæsning (=opleve), løse opgaver (=handle), feedback (=forstå). Altså opnå læring.  
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SMTTE modellen 

SMTTE modellen har 5 elementer, der alle har indflydelse på hinanden. Det er en pædagogisk 

model, der er udviklet i Norge til deres folkeskole. Og dermed, er der allerede taget forbehold for, 

om modellen direkte kan overføres til danske erhvervsakademier. Her er en grafisk fremstilling: 

 

 

 

(https://paedagogik.systime.dk/?id=298) 

Først vil jeg bemærke, at modellen ikke siger ret meget mere end, at alt har indflydelse på alt. Lige 

som Leavitts systemdiamant. Så for at kvalificere min brug af den til min undervisning, vil jeg sige 

at nogle af de vigtigst relationer for mig, er Sammenhæng-Mål samt Tiltag-Evaluering. Mindst 

vigtigt er (følger delvist af mine to tidligere angivelser) Sammenhæng-Tegn. Tiltag-Evaluering 

varetager jeg ved brug af ”Constructive Allignment”, af Professor John B. Biggs. Men mere om det 

senere. 

Det skal bemærkes, at mit undervisningsforløb, fra planlægning til eksamen, går i retningen 

SMTTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paedagogik.systime.dk/?id=298
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Læringstrekanten 

Knud Illeris (RUC) har samlet 16 forskellige læringsteorier i en bog. Hans egen læringstrekant kan 

vises som følgende: 

 

(https://paedagogik.systime.dk/?id=296) 

For mig betyder dette for en studerende der er i praktik, at han må have en drivkraft for til at 

ønske at mestre indholdet af praktikken hos praktikstedet. Og hvis indholdet er for svært, eller 

drivkraften for lille, så giver det problemer. Fokus er her på, at den studerende selv skal tilegne sig 

indholdet.  

Jeg, som (primært proces-) vejleder, er en del af samspillet. Ved de ugentlige vejledermøder, 

måler jeg på den studerendes tilegnelsesproces. Og i vores samspilsproces kan jeg hjælpe med at 

justere ambitionsniveauet, tilvejebringe faglige løsninger eller inspirationer.  

 

Forståelsestrin 

Lad mig nævne følgende forståelsestrin: Karakterskalaer og Blooms taksonomi.  

Det kan siges, at karakterskalaens formuleringer er ultimative ønskede pædagogik målsætninger. 

13 skalaen (https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_Denmark#1963:_13-scale) målte 

for en væsentlig dels vedkommende graden af selvstændighed, for de højere karakterer. Jo mere 

selvstændig, jo bedre. Selvfølgeligt skulle præstationen være faglig god, men graden af den 

selvstændighed præstationen blev afleveret med, var væsentlig. Så en væsentlig pædagogisk 

indsats var altså at optræne selvstændighed i selve præsentationen. Underviseren skulle helst ikke 

hjælpe i gang, eller komme med ledende spørgsmål. Det siger sig selv, at jeg derfor eksaminerede 

efter skalaens udgangspunkt, ikke at tage selvstændigheden fra den studerende. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_grading_in_Denmark#1963:_13-scale
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7 trins skalaen fokusere på graden af opfyldelsen af læringsmål, som er en meget relevant 

målestok til eksamen. Og så den dimension der hedder fejlmængde og fejlgrad. 

Benjamin Bloom udfærdigede en taksonomiske trappe (fremadskridende) for pædagogisk 

forståelse (https://primus.systime.dk/index.php?id=230). Den går i retning fra det kendte til det 

ukendte. Og her synes jeg, det minder om datidens 13 skala i Danmark, med fokus på 

selvstændighed. Med 13 tallet, hvor man populært skulle vide mere end læreren. 

Blooms trin er: Kendskab, Forstå, Anvende, Analyse, Syntese og Vurdere. Hvis man sammenligner 

med kategoriseringerne: Viden, Færdighed, Kompetence ( https://ufm.dk/uddannelse/ 

anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/begreber) i vores 

nuværende studieordning, er der selvfølgeligt oplagte ligheder. 

 

 

Didaktiske overvejelser og erfaringer 

 

Studieordningen, Innovation i Uddannelsespraksis 

 

Didaktik og pædagogik er et par begreber der, traditionelt, godt kan overlappe hinanden lidt. Ved 

didaktik vil jeg her forstå emner som læringsmål, semesterstruktur, virksomhedsinddragelse og 

eksamensform. Pædagogik er så resten: planlægningen af den daglige undervisningslevering. Og 

samværsstrukturerne i og uden for undervisningstiden. Ofte som kommunikeret igennem opgaves 

rammesætning. 

 

Didaktik over Pædagogik 

Når vi, i et lærerteam skal koordinere undervisningen, taler vi langt mere Didaktik end Pædagogik. 

Altså langt mere hvem der dækker hvilke læringsmål og hvilken samordnet pensum (litteratur) der 

virker for denne klasse. Ikke så meget opdragelse og undervisningsprincipper (pædagogik). I vores 

Odense/Vejle PBA Software - afdeling blev der formuleret et pædagogisk manifest, der ensretter 

undervisernes pædagogiske råderum. Det gode ved dette skrift er, at den enkelte underviser bliver 

tvunget til at tænke pædagogik ind i undervisningen. Og de studerende møder kendt pædagogik i 

alle fagene, fra alle underviserne.  

Jeg har oplevet, at når jeg har undervist på overbygningsuddannelsen (PBA i Software udvikling), 

har de studerende i højere grad efterspurgt fagindhold på højt niveau, end pædagogiske tiltag. CL 

strukturer er dog gode som afveksling, og til at sikre at alle studerende får ytret sig. Jeg har f.eks. 

brugt ”bordet rundt” som en afveksling på 2. semester, datamatiker. Og tilbagemeldingen fra de 

studerende var, at det sikrede, at alle fik sagt noget. 

Jeg mener, at studerende på en videregående uddannelse, i højere grad har brug for kompetente 

fagundervisere, end superpædagoger uden særlig faglig dybde.  

https://primus.systime.dk/index.php?id=230
https://ufm.dk/uddannelse/%20anerkendelse
https://ufm.dk/uddannelse/%20anerkendelse
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Viden, færdighed og kompetence i studieordningen 

Niveaubeskrivelserne i kvalifikationsrammen for livslang læring har Undervisningsministeriet som 

følger: Viden, Færdighed og Kompetence. (https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-

dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/begreber) 

Det er her værd at bemærke, at i studieordningen er der dermed tale om læringsudbytte efter 

disse niveaubeskrivelser. Hvis fag målopfyldelse så skal vurderes på ECTS karakterskalaen til 

eksamen, som i denne sammenhæng er mere kompatibel end 13 skalaen. 

I kampens hede, under eksamensvoteringen, reduceres detaljerne i niveau beskrivelserne ofte kun 

til deres overskrift: Viden, Færdighed og Kompetence. Idet vi har rigeligt at gøre med at holde styr 

på de enkelte ”bullets” under henholdsvis Viden, Færdighed og kompetence.  

Så det bliver også det pædagogiske pejlemærke igennem semesteret: viden, færdighed eller 

kompetence. Ofte med selvdefinerede begrebs definitioner: 

Viden: Kan huske og gengive. Kopiere. Genkende. 

Færdighed: Konstruere nyt. Kan bruge i samme sammenhæng. 

Kompetence: Kan anvende i nye sammenhænge. 

Traditionelt vil videns ”bullets” veje meget lidt i den samlede karakter, da de ikke har så stor 

værdi. Sådanne videns ”bullets” kan evt. udlægges til selvstudie eller inkluderes i projekter. 

Kompetence ”bullet” er ofte få og svære for de studerende at håndtere.  

 

Innovation i Uddannelsespraksis 

Jeg har, sammen med mine kolleger, været på kursus i Innovation. Det kan bruges til 

udviklingsbaseret undervisning. F.eks. for at skabe innovative løsninger for erhvervslivet, 

kvalificeret med, at det skulle skabe værdi for dem. Og en af mine kolleger havde en meget 

pragmatisk holdning til det (han var også det senest ansatte fra erhvervslivet). Han mente, at hvis 

en virksomhed ville deltage i et projekt med uddannelsesinstitutionen, så måtte det da skabe en 

eller anden værdi for virksomheden, ellers ville de da ikke drømme om at deltage. 

Nå, konkret det kom det til at betyde, at på alle semestre / hold, skulle der være samarbejde med 

en virksomhed. Det kunne være et virksomhedsbesøg. Eller endnu bedre, en opgave (helst en 

eksamensopgave) der var stillet af er virksomhed. Dette ville også øge de studerenes motivation 

(tro på at de lærte noget brugbart).  

Til den ende har jeg samarbejdet med PIXOP.com i foråret 2019 og foråret 2020. Med at løse 

opgaver for virksomheden. Min rolle har enten været som fagperson, eller som projektleder 

imellem klassen og virksomheden. Der er her tale om udviklingsopgaver, der udviklede sig under 

vejs. Min fagpersons rapport er opsummeret i kapitlet om udviklingsopgaver. 

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/begreber
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/begreber
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Erfaringerne med min projektlederrolle har været, at virksomheden ikke gerne tager initiativet. 

Måske ser de ikke så god en forretningsmodel i samarbejdet? Så i foråret 2020 tog jeg kontakt til 

dem for forårets samarbejde. Pr. mail. Og jeg kom samtidigt med forslag til opgave og et forslag til 

planlægningsmøde ”in person”. Vi taler ultimo februar 2020 (lige før corona nedlukningen).  

Jeg samlede de 4 gruppebesvarelser sammen og sendte dem til Jon, med mine egne 

opsummeringer af deres løsningers fokus og en lille opmuntring til ham om at give lidt feedback til 

de studerende under den næste Google Meet session, hvor han ville fortælle om sin virksomhed. 

Igen viser jeg Jon en forventningsafstemmende ambition for interaktionen med klassen. Min 

erfaring er, at det er nødvendigt. Fordi en virksomhed ikke rigtigt ved hvad der forventes af dem 

fra klassens og min side. Og jeg ønsker, at det bliver så positiv en oplevelse for virksomheden at 

den potentielt set vil ønske at sige ja til en runde mere til det næste semester. 

Og i foråret 2017 og foråret 2018 kontaktede jeg nogle ejendomsmæglere, til at udforme 

eksamensprojekter i samarbejde med ejendomsmæglerne. Med virksomheds besøg, hvor 

mægleren kom til klasselokalet. Dette var for første års prøven. Og jeg bemærkede, at de 

studerene faktisk tog samarbejdet seriøst. De spurgte ind til hvordan ejendomsmægleren kunne 

ønske systemet skulle fungere. 

 

 

Undervisningsplanlægning før semesterstart 

 

Læringsmål, Studieaktivitetsmodellen, Lektionsplanen 

 

Grov planen udformes før semesterstart. Først et teammøde, hvor semesterets læringsmål 

fordeles imellem underviserne på et hold. Så der kommer en rimelig læringssammenhæng for den 

enkelte underviser. Jeg har prøvet, at komme ind på 2. semester hvor to andre undervisere havde 

delt 1. semester og fortsatte på 2. semester. Så der kommer jeg ind i et forløb, hvor de andre i 

teamet har det bedste overblik, og jeg må tage de læringsmål, der er til overs. 

I semesterbeskrivelsen fastlægger underviser teamet de vigtigste datoer, der har betydning på 

hele holdet. Det kan være terminsprøve ugen. Tværfaglige projektperioder. Afleveringsfrister. 

I Lektionsplanen kan jeg selvstændigt planlægge min didaktik. Med bogkapitler, nye og gamle 

artikler. I et forløb der har en passende progression. Og en langsom start, da jeg ikke vil ryste de 

svageste studerende af for tidligt. Men jeg skal jo også nå at præsentere hele pensum. Så 

præsentationshastigheden tager til i løbet af semesteret. Ofte afsluttet med en uges buffer zone, 

benævnt ”repetition”. 

Et godt råd jeg fik som ny underviser var, at når jeg skulle planlægge et undervisningsforløb ud fra 

en lærerbog, så skulle jeg bare fordele siderne jævnt ud på hele semesteret. Vupti, så var den grov 
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plan lagt. Med erfaringen kan man så justere de efterfølgende planer, efter den erfarede typiske 

sværhedsgrad, oplevet af de studerende og tilbagemeldt til mig igennem evalueringer. 

Detaljeplanlægningen foregår uge for uge, ved at tilføje en plan i ItsLearning hver uge. Her kan der 

foretages micro justeringer. 

Jeg har hidtil set et LMS, mest som et udleveringssystem. Det være sig KlasseEmailListe, 

Blackboard, Sharepoint, Fronter og nu ItsLearning. Men med de mange samarbejdsværktøjer i 

ItsLearning er det også et LMS der kan understøtte pædagogikken.  

På Århus Universitet i slut 80’erne, hentede vi ugesedler i et ”dueslag” sidst på ugen, gældend for 

næste uge. Så der er da heldigvis sket noget i de sidste 30 år på den front  

 

Studieordningens indflydelse på lektionsplanlægningen 

Studieordninger har læringsmål inddelt i 3 kategorier. Jeg ser det som en trappe: kompetence 

forudsætter færdigheder og færdigheder forudsætter viden. Men altså nogle læringsmål skal ikke 

nå en større højde end viden. Så mine lektionsplaner er tunge med videns læringsmål i 

begyndelsen af semesteret. 

 

Læringsmålene fra studieordningen 

Nu er læringsmålene ikke så tit gennemgående. Så det er ikke alt der skal nås på 

kompetenceniveau, der står også noget som kun skal nås på et vidensniveau. Men uden viden, 

ingen kompetence. Så et niveau forudsætter ofte det foregående niveau. 

Nu er et fag ikke altid helt sammenhængende. I de fagfordelinger vi laver, forhandler underviserne 

om hvilke dele af studieordningen den enkelte underviser har ansvaret for. Og det giver ikke altid 

sammenhæng igennem et helt semester, så der er en række mindre forløb. F.eks. I efteråret 2020 

har jeg på 2. semester først noget med transaktioner i SQL. Derefter noget med Normaliseringer af 

databaser. Derefter noget med Tråde i C# og samtidigheds problematikker. Og så fremdeles.  

Alt dette medfører at der bygges forskellige højder for den enkelte dele af et samlet 

undervisningsforløb. Alt efter om den enkelte del kan nøjes med videns højden eller skal helt op 

på kompetence højden.  

De 3 niveauer i studieordningen flugter meget godt med Hiim og Hippes 3 trins trappe: 

Reproducere, Forstå/anvende, Vurdere. Og det er de færreste datamatiker studerende, der er 

komfortable på det øverste trin. Det er der, hvor jeg tenderer til at blive filosofisk i min 

undervisningstilgang. For at hjælpe de studerende beroliger jeg dem med, at det vigtigste er at de 

har mindst et argument for deres vurdering. Det er mindre vigtigt, om de er enig med mig eller om 

det er det bedste argument. Den beroligelse plejer at hjælpe. Jeg satser på, at de bare skal have 

mere øvelse i at finde bedre argumenter, som tiden går og de modnes som mennesker og 

fagprofessionelle. 
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På et erhvervsakademi, er der en del vægt på det mellemste trin: forstå/anvende. Og når man ser 

studieordninger, så er det også ofte her der er flest ”bullets”.  

Vores lektionsplaner udvikles efter Studieaktivitetsmodellen. Så her kommunikerer jeg, til de 

studerende, hvilke 4 kvadranter, der giver læring. Kvadrant 3 klares med inspirationer om 

relevante temaer, som ikke er pensum. 

 

Studieaktivitetsmodellen 

På UCL bruger vi studieaktivitetsmodellen som et styringsredskab i semesterplanlægningen. Jeg 

plejer at genbruge figuren fra side 20 i (https://xn--danskeprofessionshjskoler-

xtc.dk/konference/wp-content/uploads/8538-A4-Proceedingsfolder-p%C3%A6d-samf-02-2018-

TRYK-1.pdf) 

Det kan her være fristende at konstruere en korrelation imellem Studieaktivitetsmodellen og 

Studieordningen som følger: Viden formidles let og kontrolleres i K1. Færdighed indøves i K1 og 

K2, mest i K2. Færdigheder indøves med opgaveløsning og efterfølgende feedback. Kompetence 

indøves i projekter i K2 og K4. 

 

Lektionsplanen 

Den nuværende studieordning er opdelt i de 3 kategorier: Viden, færdighed og kompetence. Og i 

store træk, er det også læringsprogressionen igennem et undervisningsforløb. Så allerede herud 

fra, kan der lægges en fornuftig sekvens af læringsmål i en lektionsplan. 

 

 

Pædagogiske overvejelser og den daglige undervisning 

 

Læringsstile, NUZO, AFEL, Constructive Alligment, Feedback, Daglig praksis, covid-19 

 

Hvorfor overhovedet undervise? 

Hvorfor overhovedet bruge pædagogik når du underviser? 

Jeg havde engang en kollega der, i spøg, sagde at pædagogik var først noget han tænkte på når 

han gik op af trappen til undervisningslokalet. Men i tonefaldet lå der også, at der var mere 

sandhed i udsagnet en usandhed. Og mon ikke det primært drejer sig om en del undervisere, der 

har fået noget erfaring.  

Jeg underviser et fag pr. dag. Typisk 4 eller 5 timer med samme klasse. Og jeg har en typiske 

skabelon for et sådant forløb: 

https://danskeprofessionshøjskoler.dk/konference/wp-content/uploads/8538-A4-Proceedingsfolder-p%C3%A6d-samf-02-2018-TRYK-1.pdf
https://danskeprofessionshøjskoler.dk/konference/wp-content/uploads/8538-A4-Proceedingsfolder-p%C3%A6d-samf-02-2018-TRYK-1.pdf
https://danskeprofessionshøjskoler.dk/konference/wp-content/uploads/8538-A4-Proceedingsfolder-p%C3%A6d-samf-02-2018-TRYK-1.pdf
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1) Evt. tilbagelevering af rettede afleveringsbesvarelser 

2) Lidt repetition fra sidste gang. Ofte ”damage control” efter at have set, hvor de typiske fejl i 

afleveringsbesvarelserne lå. Afleveringerne fra de studerende er i øvrigt et meget værdifuldt 

”realitetscheck”, også for mig. ”fik de lært det?”. 

3) Nyt stof (teori) gennemgås som om ingen har læst det på forhånd. I starten er det nemlig sandt 

for 50% vedkommende. Så jeg prioriterer her at give overblik og sammenhænge til øvrigt 

materiale. Og så lade de efterfølgende opgaver drive de studerende ned i detaljerne i dagens stof. 

4) Små og simple opgaver fra bogen stilles som enkeltmandsopgaver. 

5) Evt. gruppe løsning af mere komplekse opgaver (distribueret læring og de sociale behov dækkes 

i klassen) 

6) Afleveringsopgaven. Med en tidsfrist der er ved timernes slutning. 

Variation er vigtig. Det duer ikke at jeg leger ”tankpasser ” i 2 stive timer i træk. Har du selv prøvet 

at være til et sådant foredrag? De studerendes blikke begynder at flakke rundt (ned i den bærbare 

PC). Ideen om, at nu har jeg sagt det, så har jeg min ryg fri. Jeg har nået pensum, ja, men har de 

studerende lært det. Det er klart at du har forstået det. Du lærte måske at programmere for 40 år 

siden. I Comal80, ja. Men C# er næsten det sammen. Husk, at mange af de studerende ser 

programmering for første gang. 

Variation er vigtig. Og det kan opnås igennem skiftende pædagogik. I uge 41 brugte jeg bl.a. 

Cooperative Learning i klassen. Ved at lægge en fast struktur ned over et samarbejde, kan der 

opnås gevinster. F.eks., så kan det modvirke, at 20% af de studerende bidrager med 80% af 

dialogen i klassen. Hvis man f.eks. tager en ”bordet rundt” øvelse. Og vi har en bog med alle CL 

strukturerne på lærerværelset. Ca. 10 har jeg taget til mig og bruger dem efter behov. 

 

Læringsstile 

Honey og Mumford (https://www.experimentarium.dk/de-fire-laeringsstile-og-teorien-bag/) har 

identificeret 4 læringsstile: aktivist, reflektor, teoretiker og pragmatiker. Og læringscirklen er en 

tur igennem disse læringstilgange ifølge Kolb.  

Denne 4 deling af læringsstile / persontyper minder mig om en dansk Innovations bog (Lotte 

Darsø). Den var pensum i forbindelse med en Innovations opkvalificering, der klædte os på til den 

del at kvalitetsdiamanten (EAL) der var rettet imod de studerende og imod erhvervet. Altså at 

agere innovativt. Og der var 4 persontyper der helst skulle være til stede i et godt 

innovationsprojekt: Hofnar, Konceptudfolderen, Vidensdetektiven og Gartneren. I rækkefølge: 

Den der stiller dumme spørgsmål, Lederen der nedfælder de overordnede linjer, Den der 

implementerer ideen og Den der understøtter det gode samarbejde. I denne metrik, er jeg mest 

komfortabel i rollerne Vidensdetektiv og Gartner. Om en undervisere skal kunne tage rollen som 

Konceptudfolder. Og det har jeg også udviklet mig i retning af. Jeg tegner oversigter og væsentlige 

noter på tavlen.  

https://www.experimentarium.dk/de-fire-laeringsstile-og-teorien-bag/
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I en anden retning er min egen læringsstil mere skriftelig end mundtlig. Og jeg er opmærksom på, 

at det ofte kan blive den pædagogik jeg anvender i min undervisning. Til skade for dem der er 

mere auditive end visuelle. For ikke at tale om dem der bedst lærer ved at føle med hænder, f.eks. 

når studieordningen dikterer ”vide om”, så kan læsning og samtale i højere grad retfærdiggøres. 

Men de vigtige dele er ”færdighed” og ”kompetence”, og de indlæres rigtigt godt med 

opgaveløsninger og projekter. 

 

Nærmeste udviklings zone (NUZO) 

Nogle gange går de fleste studerende i stå i opgaveløsningen. Årsagen til denne opståede situation 

kan være, at de studerende har fået for mange, eller for svære opgaver. Så ikke sjældent, er det et 

signal til mig om, at jeg ikke har fundet den studerendes / klassens NUZO. Og den løsning jeg så 

ofte anvender er, at stille opgaver der er mindre svære. Jeg har sikkert været overivrig med at nå 

mit stof, og glemmer, at de studerende også skal nå stoffet. Sidst på semesteret har jeg en 

tendens til at sætte tempoet op, så de dygtigste studerende trods alt har fået præsenteret hele 

det planlagte pensum. 

 

Ansvar for egen læring (AFEL) 

Når de studerende når til 4. og 5. semester forventer jeg, at de studerende tager fuldt ansvar for 

egen læring (AFEL). Det drejer sig om specialiserings semesteret, samt praktik og hovedopgave 

forløb. Så her er jeg inspirator/projektleder snarere end tankpasser. Dermed sikre jeg, at den 

studerende når den nødvendige arbejds-modenhed. 

 

”Just In Time” (JIT) 

Jeg præsenterer emner, som den studerende står til at skulle bruge umiddelbart. Rapportskrivning 

og eksamenstræning præsenteres således i de sidste 2 undervisningsuger. Jeg kalder det ”Just In 

Time” læring (et virksomhedsbegreb). 

 

Constructive Allignment 

Især i PBA undervisningen (faget System Integration), har jeg være mere nidkær end mange af 

mine kolleger i anvendelsen af Constructive Allignment. Når faget afsluttes med en mundtlig 

eksamen, øves eksamensspørgsmålene løbende som semesteret skrider frem. Og de studerende 

får opgaver der drejer sig om at skrive stikord til hvert eksamensspørgsmål.  

Jeg forstår godt, at denne tilgang kan være kontroversiel. Måske læres faget bedst igennem 

projekter eller løsning af skriftelige opgaver. Og så er det da det der skal fokuseres på som 
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pædagogisk metode. Men jeg har også set de undervisere, der sender studerende til 

eksamensbordet, næsten totalt uden grundig øvelse på eksamensformen. 

Jeg har brugt Constructive Allignment ret konsekvent i de 5 forløb jeg har haft med PBA Software, 

Systemintegration. 

I database undervisningen har jeg faktisk ikke brugt Constructive Alligament. I stedet har jeg ved 

semesterets slutning ”taget mig selv til eksamen”. Altså jeg præsenterer en mundtlig eksamen 

(med tavle noter) af alle 6 (bi-) spørgsmål på 2 timer, sidst på semesteret. Og så kan man se de 

studerende tage noter og affotografere tavlen. 

Constructive Allignment (Biggs, John B.; Tang, Catherine Kim Chow), dækker over, at den måde 

man vælger sin pædagogik på i løbet af semesteret passer med den prøveform som faget har. Så 

hvis det er der en mundtlig prøve (som i mit fag Systemintegration på PBA Software), så vil jeg 

løbende lægge op til mundtlig dialog med de studerende, centreret omkring et 

eksamensspørgsmål. Og er der tale om en skriftlig prøve (som 2. semesters 1 delprøve i januar 

2020 for dat 19a), så har jeg selvfølgeligt løbende skriftelige afleveringsopgaver og (”JIT”) 

prøveeksamenssæt i den sidste undervisnings uge (med feedback til den enkelte studerende, inkl. 

karakter).  

Jeg er godt klar over, at man sagtens kan lære et emne på en anden måde end vha. 

udprøvningsmåden. Og jeg gør det da også selv. Men det er unfair over for mine studerende i den 

underforståede sociale kontrakt jeg har med dem, hvis jeg ikke træner dem til det som jeg 

forventer af dem til eksamen. Jeg vil altid gøre min forventning klar over for min klasse. Lige fra 

semesterstart. Hvad det ender med. Til eksamen. Det er min del af forventningsafstemningen. 

I vores tidligere kvalitetssystem (KVAS) havde vi nedfældet, at de studerende skulle tilbydes 

eksamenstræning. Men når man ikke kan få nogen til at deltage i mundligt eksamenstræning, hvad 

gør man så? Man kan så tage sig selv til eksamen! 

 

Klasserumsledelse  

Når jeg underviser, er jeg klar over 80/20 reglen. Altså, at 80% af det der bliver sagt i 

klasserummet, bliver sagt af 20% af de studerende. Hvilket jeg prøver at modvirke ved at spørge 

studerende der ikke har rakt hånden op. Med svingende held. En CL struktur på en opgave, kan 

her være en god løsning. 

I de tidlige undervisnings år, fik jeg ofte den feedback fra de studerende, at jeg ikke tyssede nok på 

dem der hviskede på bagerste række. Konsekvensen var at nogle havde svært ved at høre / 

koncentrere sig om hvad jeg sagde. Dette er klasserumsledelse som jeg så tog mere alvorligt. 

De studerende kan så godt lide, at jeg skriver dagens program op på tavlen, selv om det også er 

beskrevet på dagens LMS plan i ItsLearning.  

Hvis jeg går lidt over tiden og ind i en pause, så får de studerende selvfølgeligt alle 

pauseminutterne alligevel. Og jeg skriver det nye forsamlingstidspunkt op på tavlen. 
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Når jeg beder om ideer / bidrag fra klassen, så behandler jeg alle ideer med respekt. Det er noget 

jeg lærte tidligt. Hvis jeg vil have en åben kommunikationskanal til de studerende, så skal også de 

mindre gode forslag medtages. Om end med lidt dialog / opklaring / ramme. 

 

Karakterfordelinger på opgaver / eksaminer 

Jeg prøver at undervise efter en normalfordeling af karaktererne på afleveringsopgaver. Sådan 

som 7-trins skalaen var tænkt anvendt. Altså, at jeg ikke har tabt midtergruppen og kun undervist 

for de dygtigste. 

Til eksamen er det også min yndede sport, at se karakterfordelingen, og diskutere resultatet med 

mine kolleger. Gennemsnitskarakteren er ikke nok, som eksamensevaluering med mine kolleger.    

 

Distribueret undervisning 

Og så bruger jeg distribueret undervisningen. Bl.a. vha. Breakout Rooms i Zoom. Derved vil jeg 

forså, at i gruppearbejdet sikres, at de studerende hjælper hinanden med læringsprocessen. I 

tvivls spørgsmål kontakter gruppen så mig, som er opmand. Ulempen er, at man i en gruppe kan 

lære noget forkert. I praksis sker det dog sjældent. 

 

Læringssti 

I 2020 har jeg øget min pædagogiske værktøjskasse med funktioner i ItsLearning. Det drejer sig om 

Test og Læringssti. Jeg deltog i et Masterclass Seminar, udbudt af UCL. Det forløb over en måned. 

Tilbagemeldingen fra 2. semester datamatiker, var at denne pædagogiske variation var meget 

velkommen. Især Læringsstien synes jeg er interessant. Fordi jeg med f.eks. 10 ressourcer (tekster, 

tests og diskussioner) kan følge forløbet ”back-end” i klassen. Hvilket giver mig feedback til den 

efterfølgende opsamling fra mig med klassen. Selv om det tager lidt længere tid i forberedelsen at 

anvende læringssti i ITsLearning, så får jeg mindre stress og mere feedback på 

undervisningsdagen. Og det er da et godt bytte . 

Jeg delte min viden om Læringssti forløbet med de andre i Masterclass. 10 minutters præsentation 

med ”how-to” og refleksioner fra både de studerende og mig. Men jeg blev også inspireret af de 

andres indlæg. Særligt Indholdsblok i ItsLearning. Det er en slags hjemmeside opsætning uden det 

styrede læringsforløb, som en Læringssti er. Og det blev brugt til undervisning i 

konspirationsteorier. 

 

Pædagogik i min daglige praksis 

Ud fra Hiim og Hippe, er det en god ide at planlægge med opleve, handle og forstå. I den første 

studieuge for det nye hold studerende i efteråret 2020, hvad jeg planlagt med at undervise i UML 
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(domænemodellen). Det planlagde jeg med på følgende måde: jeg fortalte (både teori og praksis = 

eksempel) hvordan man tegner og bruger domænemodeller. Derefter bad jeg dem om at handle, 

ved at løse en lille opgave, der lå tæt op af det lille eksempel jeg havde tegnet på tavlen. Og 

derefter lavede jeg opsamling (med flere detaljer) på opgaven. Det var så forståelsesniveauet for 

den basale del af domænemodellen jeg søgte at nå. Og opgaven var NUZO.  

Selve opgaveløsningen foregik som gruppearbejde. Rundt i bygningen. Det var et forslag fra de 

studerende, da de sidder 38 studerende i et lille undervisningslokale. Og det er ikke optimalt, når 

man tænker på corona situationen. De studerende har kun været sammen en uge, så jeg satte 

grupperne ved at tælle til 10, 4 gange. Det var der tilfredshed med. Ikke ret mange har skaffet sig 

faste grupper endnu. Aftalen var også, at disse grupper kun var til løsning af denne ene opgave. 

Det gør det lettere for de studerende at acceptere, at det er mig der har sat grupperne. 

Eksamensgrupper har jeg kun sat en gang. Med dundrende fiasko. Det er så vigtigt for de 

studerende hvem de skal dele eksamensprojekt med, at det vil de gerne selv beslutte. I en klasse 

så jeg lige frem, at de 2 dygtigste fra en gruppe gik sammen med de 2 dygtigste fra en anden 

gruppe, i eksamensprojektet. Det blev selvfølgeligt en supergruppe med rene 12-taller.   

 

Jeg underviste 1. semester (uge 43,2020) i adgang til en database fra C#. Jeg havde planlagt 4 

delopgaver efterfulgt af en samlende opgave (mest kompleks). Således var der lidt 

undervisningsdifferentiering, så de dygtigste kunne blive udfordret også. 

Mit udgangspunkt var noget eget udviklet C# kode (1 side). Efterfulgt af en grundig gennemgang af 

programmet. Opgavernes løsning gik så ud på at tage det udleverede (fungerende) kode og 

anvende det i en lidt anden kontekst. Hvad jeg regnede med ville være deres nærmeste 

udviklingszone (NUZO). Præsentationen tog 1 lektion. Opgaverne var planlagt til de efterfølgende 

4 lektioner. Hvor jeg var til rådighed for opgaveløsnings-problemer. 

Mine (dyrekøbte) erfaringer var, at nogle ikke nåede længere end 1. opgave, på de 5 timer. Det var 

så grelt at ca. 8 sad efter timerne og forsøgte at færdiggøre den første opgave. De dygtigste i 

klassen nåede de første 4 opgave. Så jeg besluttede, at næste gang vi havde timer, skulle jeg 

repetere udgangspunktet. Og efterfølgende skal de studerende så fortsætte med løsningen af de 5 

opgaver.  

Disse 5 opgaver er højt prioriteret for mig. Fordi det giver de studerende en grundlæggende 

forståelse af hvordan man (også i andre programmeringssprog) tilgår databaser direkte fra et basis 

programmeringssprog. Og de følgende undervisningsgange vil jeg bygge oven på den erfaring de 

studerende får. Med anvendelse af mere komplekse tilgange til en database fra et moderne 

programmeringsmiljø. 

 

Feedback 

Feedback er blevet et centralt begrav inden for pædagogik. Det er et af de målepunkter der er 

nævnt på den årlige studenter tilfredshedsundersøgelse. Bl.a. derfor er jeg nødt til at give 
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feedback til de studerende. Og sikre mig, at de ved, at de får feedback, ved navns nævnelse, så de 

forhåbentligt kan huske det, når den årlige studentertilfredsheds undersøgelse kommer.  

Feedback kan komme i mange former. En form som de studerende meget ofte ønsker er: en 

karakter. Den er konkret. Målbar. Og sammenlign bar.  

Nu er det ikke kun inden for pædagogik, at begrebet feedback anvendes. Også i 

virksomhedsledelse. Og her stødte jeg på en artikel der omtalte, at man helt skulle undgå negativ 

feedback i en virksomhed. Man havde simpelt hen fundet ud af, at negativ feedback er netop det, 

negativ. Så hellere være tavs. Det ligner lidt en af de gamle dyder der siger, at hvis du ikke har 

noget pænt at sige, så ti stille. 

Nu kan jeg sagtens se ligheder imellem virksomhedsledelse og det som virksomhedsledere ønsker 

at opnå. Og undervisning og det som pædagoger ønsker at opnå. Derfor har jeg i foråret 2020 

planlagt at gennemføre fravær af negativ feedback i dat 19a. 

Det blev dog kun delvist gennemført. Dette eksperiment kunne sagtens gentages på et senere 

semester. 

 

Corona situationen 2020 

Hele foråret 2020, havde vi, i vores datamatikerafdeling, brugt Google Meet til 

onlineundervisningen. Men UCL valgte at lave kontrakt med Zoom for efteråret. Og vi blev alle 

opfordret til at bruge Zoom fra 1. september 2020. Jeg deltog i foråret i erfa møder om brugen af 

Google Meet. Og vi fik udleveret et skriv med gode råd vedrørende omlægning af undervisningen 

til online undervisning. 

Zoom er specifikt udviklet til undervisningssituationer. Det er der flere features indbygget til. Jeg 

nævner i flæng: Waiting Room, Breakout Rooms, Reactions og Polls. Dem har jeg brugt alle 

sammen i undervisningen mandag og tirsdag i uge 38. Det kommer jeg tilbage til lidt senere. 

Tidligt i august blev vi inviteret til et internt udvidet Zoom kursus. Da jeg så hvor vinden bar hen, 

meldte jeg mig til det. Kurset var mandag i uge 37. Og allerede samme uge fik vi besked på, at 

omlægge dele af vores undervisning til online-undervisning. 

Dvs. vi skulle til at bruge ”blended learning”. Som jeg, i mit tilfælde, ofte planlagde med teori og 

samtale, fysisk ved tavlerne i klasserummet. Og så en zoom dag med introduktion til opgaver, 

løsning af opgaver og opsamling på opgaver. 

Så i min tilstedeværelsesundervisning, torsdag i uge 37, valgte jeg at øve Zoom med 1. semester. 

Og give dem besked om, at deres første Zoom dag ville blive mandag i uge 38. Hvor var jeg glad 

for, at jeg havde været på kursus om mandagen. Jeg havde jo ikke brugt Zoom i foråret. Bl.a. fik jeg 

opsat et planlagt møde til om mandagen. 

Nogle af de studerende havde brugt Zoom på de adgangsgivende uddannelser i foråret 2020. Men 

nogle kom ikke direkte fra et studie. Så alle var godt forberedt på, hvor de skulle finde Zoom link 
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(LMS=ItsLearning), og hvordan de skulle bruge Zoom. En af de studerende bekymrede sig om jeg 

kunne tvangsåbne kameraet på hendes PC. Det kunne jeg berolige med, at det kunne jeg ikke. Jeg 

kan invitere til at den studerende selv åbner kameraet. Desuden instruerede jeg de studerende i, 

at de jo kunne dække kameraet til med et stykke papir, hvis de var i tvivl. Man skal huske, at det 

ikke bare er mig der kan se eventuelt rod eller manglende smagfuld indretning, men også alle de 

andre medstuderende i klassen. Ud af 20 deltagere den første dag (2. semester) på Zoom, var der 

1-2 der havde kameraet tændt. Det viser vel, at de værdsætter deres privatliv. 

Da der fra uge 38 ville blive et krav om 1 meters afstand imellem studerende på hold med mere 

end 30 studerende og krav om mundbind for alle, hvis dette krav ikke kunne opfyldes med de 

fremmødte studerende i det tildelte lokale, igangsatte jeg allerede denne retningslinje torsdag i 

uge 37. Jeg informerede selvfølgeligt de studerende om årsagen, så jeg havde sikret mig et positivt 

samarbejde. 

Da holdet var mere end 30 og 1 meter kravet ikke kunne overholdes i vores tildelte lokale, tog jeg 

en drastisk beslutning (som selvfølgeligt så gjorde pædagogisk skade). Jeg bad hver anden 

studerende om at gå ud i grupperum og løse dagens opgaver, som jeg så ville give de 

tilbageværende studerende en introduktion til teorien bag. Det var en afleveringsopgave, der 

skulle afleveres samme dag. Efter den halve dag var gået, skulle de 2 halvdele af holdet bytte 

lokale. Selv tog jeg mundbind på, for at se hvordan det ville være, hvis vi ikke fik et større lokale 

inden mandag. Jeg vil sige, at det kunne lade sig gøre, men vi blev lovet visir i uge 38, og det ville 

jeg i hvert fald prøve. 

Alle burde have læst dagens tekst, så det burde være muligt at løse opgaverne, uden at have hørt 

min gennemgang først. Men dem der blev sendt ud først mente, at de havde sværere vilkår for at 

løse opgaverne korrekt. Jeg gav dem ret. Hvis det modsatte var rigtigt, kunne man med rette 

spørge om hvorfor jeg underviser (hvis alle sagtens kan løse alle opgaverne uden min 

undervisning). 

Pædagogisk, så valgte jeg, at give hold 2 lidt tid til at tilrette deres løsninger, som de allerede 

havde konstrueret om formiddagen. 

Alt i alt en god torsdag i uge 37. Om end lidt kaotisk i starten. Men jeg fik i hvert fald sat en tyk 

streg under, at vi tog begrænsning af smittespredning iblandt unge studerende meget alvorligt. De 

skulle huske mundbind i tasken til uge 38, hvis vi ikke fik et større lokale. 

Fredag i uge 37, sørgede teamkoordinatorende for alle uddannelser i bygningen at udfærdige et 

nyt skema, med rullende online undervisning og de største hold skulle dele de største 

undervisningslokaler i bygningen på Boulevarden 25. Men 2 dag på de næste 2 uger har mit store 

hold et lille lokale, så der skal vi bære mundbind. 

Fra uge 38 var undervisning omlagt til Blended Learning. Og jeg startede med 2 dage online. Jeg 

omlagde også lidt i undervisningsplanen, således at terminsprøvedagen (stedprøve med min 

hjælp) blev på den næste online dag. Det mente jeg, ville gøre mindst pædagogisk skade. 
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Jeg havde allerede indscannet noget bogmateriale i uge 37, så jeg kunne bruge det i Zoom. Og det 

gik efter planen. Om mandagen havde jeg 34 fremmødte af 39 studerende på 1. semester. Hvilket 

jeg synes er godt. Men der er først når jeg beder om Polls, Reactions og joiner Breakout Rooms, at 

jeg får en ide om hvor mange studerende der ren faktisk er aktive. Og ikke bare har joinet meeting 

og slukket for auditivt og visuelt input. Med mine stikprøver (Polls bl.a.) havde jeg om tirsdagen 16 

besvarelser ud af 19 der var logget på Zoom. Mindst 15% deltager så ikke aktivt. Et billede jeg kan 

genkende fra foråret 2020. Derfor igangsatte jeg så gruppearbejde i Breakout Rooms. Med 

efterfølgende Share Screen af en løsning fra en af de studerende. 

Ofte opmuntre jeg de studerende med, at den letteste måde at komme igennem eksamen på, er 

at dukke op til undervisningen, og høre hvad jeg lægger vægt på. For det er sikkert også det jeg 

kan huske / vil spørge om til eksamen. Det er en del af mit pædagogiske bidrag til deres læring. Og 

som Woody Allan siger 80% af succes er at dukke op. Også selv om man ikke har nået at læse 

teksten til i dag. 

Og her har jeg et andet dilemma i min undervisning. Hvis jeg spørger ud i klassen, hvor mange der 

har læst teksten til i dag, markerer måske 30%. Og dem risikerer jeg at straffe for god opførsel, 

hvis jeg minutiøst gennemgår dagens tekst på klassen, for at redde de 70%. Derfor bliver det aldrig 

en minutiøs gennemgang af teksten, før opgaveløsningen. Der skal være noget ekstra at komme 

efter. Det kunne være hvad der er eksamens vigtigt. Eller hvor der ofte er fejl i løsninger. Eller 

hvordan erhvervet ser på f.eks. mængden af dokumentation af et IT system. Her er forklaringen, at 

i en læreproces dokumenteres alt i IT forløbet. Og i professionens udførelse, vil der blive foretaget 

en behovs styret prioritering af dokumentationsgraden. 

Mandag i uge 38 havde jeg for lidt (indscannet) materiale til de 5 lektioner. Og jeg havde planlagt 

for få opgaver. Min standart løsning er at bede dem, der har løst / forstået alt, at de læser næste 

dags tekst (som de kan finde på LMS = ItsLearning). Jeg kan også finde på at ophøje en opgave til 

afleveringsopgave. Den dag valgte jeg det første. 

Denne dag var jeg især opmærksom på, at jeg ikke skulle gøre gennemgangen for kompleks / for 

mange detaljer og undtagelser. Det er et kort forløb og der er tale om 1. semester. De skal nok 

lære det til bunds senere. Lige nu skal de bare have nogle succes opleveler. Vi er langt fra 

eksamen. 

Tirsdag i uge 38 havde jeg passende med indscannet materiale og opgaver til online undervisning 

af 2. semester. Jeg havde mandagen i pinlig frisk erindring. 

Da denne tirsdag var den første hvor 2. semester var inviteret hjem i min stue, indledte jeg med 

lidt ”ice-breaker”. Noget vi er blevet opfordret til i online undervisning. Som motivation fremviste 

jeg en ZX81 computer, som var den første computer jeg ejede. Det blev både til Unboxing Therapy 

og ASMR (fænomener på Youtube).  

Efter mandagens brug af gruppearbejde i Zoom Breakout Rooms med tilfældige deltagere, så det 

ud til at blive modtaget gnidningsfrit. Så om tirsdagen ville jeg lave meningsmåling angående 

netop det. Altså, om det var lettere at have gruppearbejde med tilfældige, når det (kun) var 

online. Årsagen til, at jeg kunne antage en sådan hypotese var, at sidst jeg proklamerede 
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gruppearbejde i selvsamme klasse, satte de studerende sig straks sammen i grupper de havde 

været i før. Så de afslog min hjælp til at sætte grupper. 

Nu synes jeg faktisk, at det er en god øvelse at kunne samarbejde med nogen man tilfældigt bliver 

sat sammen med. Man har mulighed for at lære noget nyt. Og det sker også i professionen. 

Resultatet af Poll i Zoom ses her: 

 

Da jeg viste resultatet til de studerende, tillod jeg mig at konkludere, at resultatet var uafgjort. Jeg 

er klar over, at de studerende kan have svaret strategisk i denne Poll: Vi svarer negativt, for det 

udfordrer vores magelighed. Men der var ikke nogen brokkerier i, at de blev sat tilfældigt sammen.  

Tirsdag var der ikke mange der søgte vejleding i Breakout Rooms. Der var en del flere om 

mandagen. Det er en god feature i Zoom.  

Polls kan være anonyme og skabe fornyet engagement. Men det tager lidt tid for mig at skrive 

den. Det det kan jeg så passende gøre ind imellem jeg besøger de forskellige Breakout Rooms 

(join). 

Zoom præsentation er en let tilgængelig feature, som de studerende let selv kan anvende. Så 

præsentationer fra de studerende er ikke et problem, hvad det angår. Det sædvanlige problem er, 

at ikke mange vil sætte deres rygte på spil i klassen, ved at vise en løsning der er mindre en god.  

Løsningen til det problem fik jeg for en del år siden. Det drejer sig om, at man skal oprette en 

social kontrakt med klassen om, at alle spørgsmål, forslag og præsentationer, tages pænt imod af 

autoriteten (mig i underviserrollen). Og det er ikke noget man skal verbalisere, det er noget man 

skal demonstrere. Så jeg vil til enhver tid fokusere på det bedste i interaktionen med den 

studerende på klassen. Og så til sidst nævne hvor der er forbedringspotentiale / alternativer. 
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Direkte fejl skal adresseres ved f.eks. at sige, at sådan ville jeg ikke gøre det. Hvis fejl går 

fuldstændigt upåtalt hen, så får klassen fejllæring. Og det er ret skidt. For at sige det mildt. Så det 

er en balancegang imellem, at jeg og de studerende har et tillidsfuldt læringsmiljø, og at de 

studerende indlærer det rigtige. 

Et tilgrænsende problem er, at jeg for længe siden lærte, at man aldrig må skrive noget på tavlen 

der er forkert. A’la ”sådan må I ikke tegne figuren”. Problemet er her, at når det manifesteres 

foran øjnene over længere tid, kan det være kandidat til at blive gentaget / kopieret. 

I uge 37 var jeg noget eksplicit over for klasserne om min brug af Hiim og Hippes mantra: Læring 

gennem oplevelse, forståelse og handling. Men i rækkefølgen opleve, handle, forstå. Som i min 

præsentation og deres opgaveløsning, fører til deres ny lærte forståelse.  

 

Eksamenskonkurrencen 

I løbet af foråret 2020, faldt mit fremmøde på Systemintegrationsholdet fra ca. 12 til det halve, 

hen imod slutningen af semesteret. Og en af mine studerene gav mig en ide til en forklaring. 

Holdet har nemlig 2 andre fag, med andre undervisere. Mit fag afsluttes med en mundtlig 

eksamen med 12 kendte spørgsmål. Men en af den andre undervisere havde en bunden 

forudsætning for at deltage i hans interne eksamen. Forudsætningen var at løse et større 

gruppeprojekt hen imod slutningen af semesteret.  

Og det giver fuldstændig mening. Selvfølgeligt vil prioriterende studerene bruge tid for at være 

sikker på at klare en afleveringsfrist for en bunden forudsætning. Men jeg kom i klemme, fordi jeg 

ikke havde en tilsvarende indstigningsbarriere til eksamen. 

Så det jeg kan gøre til en anden gang, det er at kontrollere, ved semesterstart, at mine team 

kolleger ikke sætter indstigningsbarrieren til eksamensbordet, højere end mig. Hvis de har en 

bunden forudsætning, så er jeg også nødt til at have en bunden forudsætning. Ellers siver mine 

studerenes opmærksomhed væk fra min del af pensum. Og det er ikke god forvaltningsskik. 

 

Mundtlig eksamens repetition 

Vedr. eksamen, så har jeg anvendt følgende teknik til den mundlige prøveeksamen. Det kan være 

få studerende der ønsker at komme til tavlen og gennemføre en mundlig prøveeksamen. Og det 

betyder, at de studerende ikke rigtigt ser hvordan en eksamination kan se ud.  

Så jeg tager mig selv til eksamen først. Jeg gennemgår alle 6 mundtlige eksamensspørgsmål i 

Databasefaget. Selv. Ved tavlen. Som jeg skriver stikord på. Det tager en god time. Tal her om JIT. 

Se studerende får taget noter, i den grad. Jeg udleverer ikke noterne. Og jeg forhindre heller ikke 

at de studerende i at tager foto af tavlerne. Men meget få får den ide. Og det er efter min mening 

også bedre læring, hvis den studerende selv får noterne igennem hovedet og ned til kuglepenne i 

hånden. Så sidder det bedre fast. Selv om nogle studerende så brokker sig over, at de ikke både 

kan nå at skrive ned og samtidigt forstå. 
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Efter jeg har taget mig selv til eksamen, vil, som regel, nogen af de dygtigste gerne komme til 

tavlen til prøve eksamen. Og få en karakter for deres indsats. Det får de. Det er også en betimelig 

vejledning til de øvrige studerende i klassen.  

I andre sammenhænge (PBA SW) udleverer jeg mine noter før undervisningen. Det betyder, at de 

studerende får min version af hvad der er vigtigst. Og det er sikkert også det jeg selv kan huske og 

som jeg vil spørge om til eksamen.  

 

Rapportskrivning 

På datamatikeruddannelsen findes der forskellige eksamensformer der kræver aflevering af 

kortere eller længere rapporter. 1. årsprøven indeholder en forudsætning for prøve, nemlig en 

gruppe rapport over et software udviklings projekt forløb. 3-4 personer i gruppen og 40 sider. 3. 

semesters prøven i Systemudviklingsmetoder. Igen en grupperapport som forudsætning for prøve. 

4. semester en synopsis/rapport som forudsætning for prøve. 5. semester har praktikrapporten, 

som en individuel rapport på ca. 6 sider. Og endeligt hovedopgaven på 5. semester som kan være 

en grupperapport på 40 sider eller mere. 

Så det er afgørende, at de studerende kan strukturerer en rapport. Jeg giver dem ugentlige 

statusmøder og vejleding til strukturen af rapporten. Efter mange års eksamenserfaring kan jeg 

give den enkelte studerende en skabelon for rapporten, som de vil blive trygge i at bruge. På det 

ugentlige vejledermøde løser vi faglige udfordringer. Prioriterer opgaverne løbende, så de 10 

ugers hovedopgaveforløb får et maksimalt fagligt indhold til rapporten. Og så en ugentlig status på 

den studerendes egen tidsplan. Det er vigtigt, at den studerende selv laver sin egen tidsplan. Det 

sikre, at den studerende føler ejerskab til overholdelsen af denne vigtige 

struktureringsmekanisme. 

Selve hovedopgaverapportens struktur sikres ved, at jeg tidligt i forløbet, beder den studerende 

om at komme med et udkast til indholds fortegnelsen. Efter at jeg har fortalt om 2 gode 

strukturerings strategier: enten efter den valgte proces’ forskellige trin, eller efter det IT faglige 

indholds forskellige discipliner (analyse, design og programmering). For PBA studerendes 

vedkommende en struktur der passer til de 2-3 fag der bliver inddraget i det afsluttende 

eksamensprojekt. 

For mit eget vedkommende, så jeg Lars’ indholdsfortegnelse til hans lektoranmodning (ca. 2017). 

Han var en af de første det fik sin lektoranmodning godkendt. Og den indholdsfortegnelse tog jeg 

til mig. Den var simpelthen struktureret direkte efter bilag b for lektoranmodningen.  

 

Skriv løbende småtekster 

Mht. indholdet, vejleder jeg mine studerende til, løbende at skrive små stumper af tekst, der 

senere kan blive en del i den endelige rapport. Det kunne være argumenter for nogle tidlige valg i 
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projektet. Eller forskellige løbende versioner af reviderede tidsplaner (hvilket kan være nyttigt til 

refleksion i konklusions afsnittet).  

Og så endeligt skriveprocessen. Her anbefaler jeg, at de studerende aftaler hvem der skriver hvilke 

dele af rapporten. Ofte med noteret navn, idet vi somme tider skal kunne give en individuel 

bedømmelse, af den studerendes rapport bidrag. Derfor anbefaler jeg også, at materialet deles 

ligeligt imellem de studerende, både mht. sideantal og kvalitets indhold. Dette skal sikre, at der 

ikke bliver krig i gruppen om de bedste lunser af rapporten og dermed en risiko for mangelende 

samarbejde. Dette kræver normalt en indledende forventningsafstemning i gruppen omkring 

eksamensprojektet.  

Når der så endelig skal skrives, så anbefaler jeg, at de sidste 2 uger af de 10 uger reserveres alene 

til at nedskrive rapporten. Programmet låses. Det er vigtigt. Når rapporten skal skrives må 

grundlaget for rapporten ikke ændres hele tiden. For så skal også rapporten også ændres hele 

tiden.  

 

”Kill your darlings” 

Aktiviteten går ud på at bortkaste afsnit. For at få plads til det vigtigste i rapporten, inden for dens 

rammer.  

 

 

Evaluering af undervisningen 

 

Semesterevalueringen, Studentertilfredshedsundersøgelsen 

 

Evalueringer af min lektionsplan 

En ting der kom op i en evaluering, som de studerende ønskede jeg ændrede var, at jeg i 

lektionsplanen ikke var særlig specifik med hvad der var det vigtigste at læse i hvert kapitel. Denne 

lille læsevejledning i forberedelsesmaterialet foretog jeg så. En meget grov tommelfinger regel, 

som jeg også fortæller de studerende er, at hvis de virkeligt er i tidsnød, så får de nok 80 % af 

forståelsen af et kapitel ved at læse de første 20 % af kapitlet.  

 

Ennova / Survey Exact tilfredsheds undersøgelser  

Vi undervisere bliver evalueret på vores pædagogik. Så evalueringen har også indflydelse på 

hvordan jeg underviser. ”feedback” er en nøgleord i de nuværende studenter 

tilfredshedsundersøgelser. Derfor må jeg betone, over for de studerende, at når jeg f.eks. retter 

deres opgaver, så får de ”feedback”. Ligeledes når jeg er i dialog med en studerende om et tema. 
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Så foregår der også feedback fra min side. Terminsprøver, bundne forudsætninger og 

eksamenstræning er i den grad også feedback. 

 

Evalueringer og konstruktiv tilbagemelding 

Tirsdag den 5. maj holdt jeg samtale med min PBA klasse om den evaluering de havde foretaget på 

min undervisning den 21. april. Jeg har tidligt lært, at det ikke er min opgave at blive defensiv, men 

at lytte mere. De studerende giver nemlig feedback på den oplevelse de har omkring 

undervisningen. Og det er en feedback som er værdifuld for mig, så jeg kan tilrette min 

undervisning resten af semesteret. Og vigtigt input til næste gang jeg skal undervise et sådant 

forløb. 

 

Eksamen 

Til selve eksamen kan det hænde, at en studerende går i stå ved tavlen. Den studerende ser 

pludselig så alene og indesluttet ud. På vejen til panik og den sorte klap. Resolut rejser jeg min fra 

mit eksamensbord, går op til den studerende ved tavlen, griber en tusch og begynder at skrive, 

tegne og spørge. Jeg vil med mit initiativ og min nærhed vise, at den studerende ikke er alene. At 

det ikke er farligt.  

 

IT erhvervets udførelse og udvikling 

Igennem opsummeringen af mine udviklingsopgaver for PIXOP, sidst i denne rapport, har jeg givet 

eksempler på erhvervets udførelse, lokalt i Odense. Og i forbindelse med, at jeg udviklede et nyt 

specialiseringsfag (Kunstig Intelligens), også refereret til i næste kapitel, har jeg redegjort for en af 

tendenserne som erhvervet har i øjeblikket.  

 

Udvikling af uddannelser på UCL og det lokale erhvervsliv 

 

Jeg har arbejdet med EAL’s og senere UCL’s udviklingsopgaver (se adjunktplanen i bilaget). Inden 

for alle de 4 områder. Og derigennem har jeg ikke bare anvendt mine kompetencer men også 

udviklet dem. Særligt projektledelseskompetencer som projektstyrer/initiativtager og 

kommunikation/præsentation. Udviklingsrapporterne blev sendt til kvalitetsafdelingen i UCL og er 

et bilag til denne ansøgning.  

 

Udvikling af PBA i Software uddannelsen: Ny eksamensform på PBA Systemintegration 

Jeg har været med i et lille udvalg, der skulle komme med forslag til en ny eksamensform for 

Systemudvikling på PBA i Softwareudvikling. Dette var fordi jeg på det tidspunkt underviste i faget. 
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Jeg indsendte mit forslag.  Min rolle var som en af flere bidragyderen. Med den erfaring jeg havde 

med eksamen i Systemintegration. Der blev ikke en formel udviklingsaktivitet ud af denne 

aktivitet. 

 

Udvikling af datamatikeruddannelsen: Før studiestart, sommer 2017 

Denne udviklingsaktivitet, der var et ønske fra min daværende chef (Jørn Vesterdal), gik ud på at 

undersøge hvordan vi kunne strikke et forløb sammen, så de personer der søgte ind på 

datamatiker uddannelsen, kunne føle sig mere tilknyttet til EAL, inden studiestart den 1. 

september. 

Jeg udviklede, selvstændigt og innovativt, og gennemførte et projekt for Før Studiestart, med 

følgende 3 kronlogiske elementer: 

1) Facebook gruppe oprettes til nye datamatiker-ansøgere, juni 2019, for moderering, 

kommunikation og meddelelser. Jeg var selv en moderator i Facebook gruppen. 

2) Invitation til deltagelse i datamatiker dimissionen i juni 2017, for nye datamatiker-ansøgere. Der 

meldte sig 3-5 af de kommende studerende. Jeg talte med dem. De blev senere positive 

ambassadører for uddannelsen i klassen. 

3) Planlægge weekend arrangement i august for ansøgere. Pizza, aktiviteter og rundvisning.  

Jeg udfærdigede en rapport til kvalitetsafdelingen i EAL, som blev sendt i november 2017. Der var 

en del arbejde med planlægning og udførelse (også involvere ældre studerende). Nok mere end 

effekten kunne berettige. Så projektet blev ikke gentaget. 

 

Udvikling af datamatikeruddannelsen: nyt AI valgfag, efterår 2018 

Jeg udviklede, selvstændigt, et AI (arteficial intellegence) fag til 4. semester 

(specialiseringssemester) på datamatikeruddannelsen, for efterår 2018. Mine inspirationskilder 

var bl.a. nogle møder med AI Innovationhouse, Vejle. På et af møderne var der en præsentation af 

indførelse af AI på danske hospitaler. Her var problemet, at læger altid ønsker AI begrundelsen for 

forslaget til en diagnose, ikke kun selve forslaget. Så AI endte her med at blive en slags 

ekspertsystem, opbygget som et beslutningstræ. En anden inspirationskilde var en erfa-dag med 

et indlæg fra IBM. IBM har en åben AI platform kaldet Watson, hvor man kan eksperimentere med 

AI i et IBM miljø. Og det blev så en fast del af AI faget. Sammen med TensorFlow. 

Jeg deltage også i en konference om SPA (software robotter) i Fredericia, om anvendelse af 

Kunstig Intelligens inden for automatisering af administrative opgaver. 

På baggrund af disse lokale og internationale inspirationskilder udviklede jeg den første 

fagbeskrivelse og lektionsplan. Jeg underviste, selvstændigt, i faget første gang. Det var en slags 

”test-run”, hvor jeg fik afprøvet og evalueret faget. En af mine konklusioner var, at TensorFlow 

kræve en del mere tid, end det der var sat af til emnet. 
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Jeg kunne sagtens have anvendt et mere systematisk undersøgelsesdesign i udviklingen af faget. 

F.eks. sendt et spørgeskema ud til 10-20 IT virksomheder i nærområdet. Så havde jeg fået en 

bredere analyse fra aftagerne. Men det faktum at Dandy Park i Vejle ville oprette et særligt AI 

Innovationhouse (https://www.aiinnovationhouse.dk/) i Vejle, peger i retning af, at dette emne er 

på den rigtige side af trenden, også her i Vejle. 

 

Udvikling af datamatikeruddannelsen: Fastholdelse ud fra indsatsteori, forår 2019 

I foråret 2019 arbejde jeg med at udvikle datamatikeruddannelsen. Projektet drejede sig om 

fastholdelse af de studerede ud fra indsatsteorien (https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-

07/Introduktion%20til%20indsatsteori.pdf). Så indsatsteorien var metoden i dette 

udviklingsprojekt. Dette var en udviklingsopgave som UCL gerne ville have løst. Allerede ved MIT 

KUK mødet den 1. marts 2019, præsenterede jeg de foreløbige resultater, for mine omtrent 30 

fremmødte kolleger i MIT afdelingen (KUK = Kvalitets og Udviklings Konference). 

Fastholdelse af studerende (og undervisere ) er vigtig. En høj omsætningshastighed, er tegn på 

et arbejdsklima, hvor der er plads til forbedring. Nu er fastholdelse af studerene jo mange ting. 

Tiltag der øger fremmøde procent. Eller tiltag der øger beståelses procent på et semester. Disse 2 

tiltag er ofte korrelerede. Og endeligt, hvor mange af de studerende, der har tilmeldt sig studiet, 

bliver færdiguddannet og kommer i job inden for et år efter endt uddannelse. Det sidste bliver 

uddannelsen målt på af Undervisningsministeriet, og det munder ud i en dimensionering. Min 

vinkel på fastholdelsen var primært studenter fremmøde i løbet af semesteret. Dernæst 

beståelsesprocenter. 

Der er 10 trin i indsatsteorien. I de første 5 trin kom jeg frem til at opstille en indsatsteori. Altså en 

plausibel ide om hvordan fremmødet kunne øges. Denne del blev opdelt i 2: mine egne erfaringer 

med, hvad der virker. Og inddragelse af de studerende vha. et spørgeskema. Denne inddragelse 

kan i sig selv have en (positiv) Hawthorne effekt. Og det bliver i hvert fald en social kontrakt jeg får 

lavet med klassen. Så alene det at uddele et spørgeskema har helt sikkert en positiv effekt.  

Tegne på succes var lette at bestemme. Jeg førte synlig tilstedeværelseprotokol, i perioden før og 

efter igangsætning af indsatsaktiviteterne. Det at føre tilstedeværelsesprotokol har også en 

Hawthorne effekt. Jeg plejer at opleve et vigende tilstedevær som semesteret skrider frem. Men 

med min fastholdelses aktiviteter undgik klassen denne opførsel. Desværre var der ikke en målbar 

effekt på eksamensgennemførelse i forhold til det forrige hold. Men det kan skyldes, at mit 

sammenligningsgrundlag er ekstremt lille. 

På grundlag af ovenstående udviklingsprojekts resultat vil jeg formulere min fastholdelsesstrategi 

således: ”gennem systematisk og empatisk dialog med de studerende, sammen at find ud af de 

indsatser, der angiveligt skulle mindske fraværet fra undervisningen, for denne specifikke 

klasse”.  

 

 

https://www.aiinnovationhouse.dk/
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-07/Introduktion%20til%20indsatsteori.pdf
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2017-07/Introduktion%20til%20indsatsteori.pdf
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Udvikling af efter- og videreuddannelse: Fastholdelse ud fra indsatsteori, forår 2019 

I foråret 2019 udførte jeg lignede udviklingsprojektet for professions bachelor uddannelsen og 

diplomuddannelsen. Jeg var så heldig at undervise i Systemintegration på begge disse uddannelses 

niveauer. Det skal bemærkes, at diplom studerende (meget få) blev samlæst med PBA studerende.  

Der var nogen forskel på de fastholdelsesstrategier jeg kunne udforme for PBA, henholdsvist 

diplom studerende. PBA formuleringen blev: 

På grundlag af ovenstående udviklingsopgaves resultat vil jeg formulere min fastholdelsesstrategi 

således: ”gennem motiverende og spændende undervisning med en høj faglighed og praktiske 

opgaver, mindskes fraværet fra undervisningen, for denne klasse”.  

 

Diplomuddannelses formuleringen blev: 

På grundlag af ovenstående udviklingsopgaves resultat vil jeg formulere min fastholdelsesstrategi 

således: ”gennem et højt fagligt niveau, der relevansgøres, vil studerende på efteruddannelsen 

være glad for en undervisning, de alligevel ville møde op til”.  

 

Forskningsaktivitet: Et sammenlignende studie, forår 2019 

Frascati manualen (http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm), er den konkrete 

udmøntning af et europæisk harmoniseringsarbejde, der startede i 1962 i Frascati. Og som nu er i 

sin 6. revision. Der beskrives hvordan forskning skal bedrives og beskrives (pt. 402 sider i 2015 

ed.). FN og EU bruger Frascati manualen i politiske sammenhænge, og til budgetlægning. 

Uddannelses og Forskningsministeriet opererer med OECD rammen (Frascati manualen) 

(https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/hvad-er-forskning-innovation-og-

udvikling), til beskrivelse af Forskning og udvikling (FoU) og Innovation. Forskning og udvikling kan 

igen deles op i 2: Forskning og Udvikling. Forskning kan igen deles op i Grundforskning og Anvendt 

forskning. Grundforskning kan deles yderligere op i eksperimenterede og teoretisk.  

Typen af mit forskningsprojekt kan vel bedst beskrives som et Grundforskningsprojekt af typen 

teoretisk. Det bliver en slags meta-studie. Altså studie af (mine) andre udviklingsaktiviteter i 

foråret 2019. Altså med egne undersøgelser og fremskaffelse af data derfra, kan jeg nu 

sammenlige resultaterne for ens undersøgelser, men fra forskellige uddannelsesniveauer. Og 

identificere strukturelle ligheder og (især) kvalitative forskelle. 

Denne forskningsaktivitet fokuserer på anvendelse, bredt i UCL. Dvs. overordnede strukturer, på 

tværs af flere uddannelser, som giver forståelse og anvisning på planlægningen af undervisningen. 

Noget som jeg også selv har taget ”in mente” i min egen efterfølgende undervisning.  

Desuden blev mit resultat af denne forskning præsenteret ved KUK, 1. marts 2019. KUK er 

Kvalitets og Udviklingskonference for hele Medie og IT afdelingen (MIT) i UCL (både Vejle og 

Odense). Så resultaterne blev gjort tilgængelige bredt for hele MIT. 

http://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/hvad-er-forskning-innovation-og-udvikling
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/hvad-er-forskning-innovation-og-udvikling


 

28 
 

Da forskningen er et sammenlignende studie over udviklingsprojekter som er udsprunget af UCL, 

er forskningen også på linje med indsatsområder i UCL.  

Mit undersøgelsesdesign i forskningen er at foretage et sammenlignende studie af 3 af mine 

udviklingsprojekter, der er sammenligningsegnede. Og der er tale om videns produktion til UCL. 

Indsatserne fra forårets (2019) 3 udviklingsprojekter vedr. Fraværscheck og indsatsteori blev 

allerede samlet til præsentation på KUK i MIT den 1. marts 2019, med de foreløbige resultater. Til 

glæde og afrapportering for hele MIT afdelingen (Multimedie og IT i UCL). Den endelige rapport 

blev indleveret til UCL, kvalitetsafdelingen, og er vedkæftet om et bilag. Uddrag af rapporten 

følger senere i dette afsnit. 

Jeg vil sige, at med antagelsen af, at jeg har fundet rimelige konklusioner, er dette det bedste 

udgangspunkt for tilrettede undersøgelseshypoteser, og lignende undersøgelser på f.eks. andre 

uddannelser. 

Og som et foreløbigt resultat for dette forskningsudviklingsprojekt, blev følgende 

bemærkelsesværdige sammenhænge vist, som en præsentation ved KUK: 

”Jeg kan nu sammenligne strukturerne af de 3 fastholdelsesstrategier som jeg er kommet frem til i 

de tidligere udviklingsprojekter. De 3 strategier er nævnt nedenfor.  

Der er en vis risiko for, at jo mere man skal generalisere, jo mere trivielle bliver formuleringerne. 

Så det vil jeg prøve at imødegå lidt. Først en fokusoversigt over de (3) uddannelse-niveauer: 

 

Uddannelses 

niveau: 

Gruppefokus Pædagogisk Fagligt Praktisk Underviseren 

er der 

 

Akademi-

uddannelse 

X X (x)    

Videre-

uddannelse 

 (x) X X   

Efter-

uddannelse 

   (x) X  

 

” 

Der bemærkelsesværdige var, hvordan de studerende selv lagde vægt på ovenfor viste progression 

i fastholdelsesinitiativernes karakter. Fra gruppe/pædagogik fokus til faglig/praktisk fokus. 

Derudover var der selvfølgeligt synligt fravær check i alle indsatserne. 

Men mere om yderligere detaljer og sammenligninger senere. 
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Med lidt forsinkelse blev nærværende rapport tilsendt min nuværende UC (Leif Bojesen) og UCL 

(EAL fusionerede med Professionshøjskolen Lillebælt pr 1. august 2018, og blev så benævnt UCL). 

Fremsendelsen skete ultimo oktober 2019.  

 

Endelig konklusion 

Ved en temmelig systematisk fremgangsmåde for undersøgelses af validiteten af fastholdelses 

strategier på 3 forskellige uddannelsestrin, har jeg kunnet forske i forskelle og ligheder, som 

ovenfor diskuteret. 

Jeg har sammenstillet flere typer af måleresultater fra flere forskellige uddannelsesniveauer med 

indtil flere klasser. Måleresultater så som 

1: Fravær på et semester og indflydelsen på eksamensresultatet. 

2: Fraværets fordeling hen over et semester og indflydelsen på eksamensresultatet. 

3: Andelen af høje karakterer blandt det beståede karakterer og indflydelsen på transferraten (til 

næste semester) 

4: Forskellighederne i de studerendes ønsker om fastholdelsesinitiativer alt efter 

uddannelsesniveau. 

 

Og jeg har fundet følgende 5 rimelige konklusioner: 

A: Andelen af dygtige studerende i en klasse har en afgørende positiv indflydelse på hvor mange 

der går videre til næste semester. Vi taler om et potentielt løft fra 66% til 75% hvis der er mindst 

25% dygtige i klassen. Dette er en væsentlig effekt, testet ved en opstået blindtest. Den gode 

nyhed er her, at ved en tidlig faglig test kan afgøre om klasen står i risiko for den dårlige 

transferrate, og så dermed bør sættes ind med en tilpasset pædagogik. F.eks. en der i højere grad 

ofre faglig højde til fordel for et langsommere fagligt tempo. En strategi jeg faktisk brugte bevidst 

på dat17a, der havde en meget god transfer rate. 

B: Utrænede studerende (akademiuddannelser) ønsker fastholdelsesindsatser der i højere grad 

koncentrerer sig om samarbejde. Så som gruppearbejder, afleveringsopgaver og pædagogik. Hvor 

imod studerende på videre uddannelser mere efterspørger faglighed og praksisrelevans. 

Diplomstuderende har meget små forventninger. Se ovenstående tabelsammenstilling. 

C: Synligt fraværsregistrering, gode pædagogiske overvejelser og medinddragelse af de 

studerende i læringsprocesdesignet bør have en god effekt og bør anvendes. Men kun et 

blidforsøg kan afgøre effekten. Sammenliget med studenterfraværet i de øvrige team-

underviseres lektioner, er effekten, i bedste fald, minimal. Intervention var nemlig kun i mine egne 

lektioner (max 40%). Hvis alle i underviserteamet var ”committet” til udviklingsprojektet, vil jeg 

forvente en synligt højere effekt her. 
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D: Studerede på akademiuddannelser har et meget jævnt fravær hen over semesteret. På trods af 

min intervention. Den gode nyhed er her, at man så også ret tidligt kan sætte massivt ind over for 

dem der er kandidater til at droppe ud af uddannelsen. En konklusion jeg allerede har gjort brug af 

på mit efterårshold 2019. Desværre var der hurtigt et fremmøde fald fra 32 til 20, allerede efter 3 

uger på 1. semester. 

E: Studerende på videre uddannelser kan godt have en fravær der er stigende hen igennem 

semesteret, uden at det påvirker eksamensresultatet. De er allerede trænede studerende og skal 

bare lige finde ud af hvordan faget skal takles. 

 

Udvikling af det lokale erhvervsliv (PIXOP), forår 2019 og forår 2020 

Jeg havde et samarbejde med PIXOP i Odense over en længere periode. Det blev til 2 

udviklingsprojekter. Henholdsvis forår 2019 og forår 2020. Det første projekt gik ud på, at jeg selv 

skulle komme med innovative faglige anbefalinger til PIXOP’s udvikling af deres produkt. Det 

efterfølgende år fungerede jeg kun som projektkoordinator i forbindelse med mit PBA holds 

kontakt til PIXOP. 

Jeg tog kontakt til dem og aftalte en indledende møde. Jeg havde et møde med virksomhedens to 

ejere: Morten og Jon. Morten satte mig ind i de markedsmæssige aspekter i opskalering af 

videomateriale. Det kunne være HD til 4K, f.eks. Og Jon satte mig ind i del tekniske aspekter, 

herunder integration til AWS.  

Som fagperson fandt jeg det overraskende let at følge med i Jons tekniske forklaringer. Og vi 

aftalte, at jeg skulle komme med nogle forbedringsideer / alternativer til deres 

integrationsløsning. Disse blev senere fremsendt til PIXOP. Og nedfældet i en udviklingsrapport, 

som er tilsendt kvalitetsafdelingen i nu UCL. 

Som projektleder fandt jeg, at virksomheden bare ventede på, at jeg tog et initiativ. Initiativ til at 

mødes, og gerne med et forslag til dagsorden. Så på den måde fungerede jeg som en projektleder, 

(Projektledelse af systemudvikling af Poul Staal Vinje). Jeg har i flere omgange undervist i 

projektledelse, så det var spændende og lærerigt at afprøve det i dette udviklingsprojekt. 

Overraskende for mig selv, så var det ikke noget problem, at jeg ikke tog noter under møderne. 

Når jeg bagefter skulle skrive referart af mødet, kunne jeg huske langt det meste, også fagdetaljer. 

Men på dette tidspunkt havde jeg også undervist i Systemintegration i flere klasser på PBA. 

I det opfølgende projekt, i foråret 2020, med PIXOP, fungerede jeg primært som projektleder og 

slet ikke som fagperson. I det op følgende projekt skulle mine Systemintegrations studerende 

komme med forslag til kundesegmenteringen og betalingsgateway for kunderne hos PIXOP. Dette 

var den opgave som vi i fællesskab kunne blive enige om, der gav god mening for begge parter. 

Igen oplever jeg, at virksomheden gerne ser mit initiativ og min dagsorden. Så det er let for dem at 

være deltager i projektet (som styregruppe). PIXOP præsenterede deres virksomhed og løsning for 

klassen. Også i håb om at kunne tiltrække praktikanter. Jon så efterfølgende de studerendes 
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løsninger igennem, og gav så senere på semesteret (via. Google Meet, pga. corona nedlukningen) 

tilbagemelding til de enkelte grupper vedrørende deres løsninger. 

Samarbejdet med PIXOP har også foreløbigt mundet ud i, at UCL (Nadia fra kommunikation) skal 

skrive en artikel om samarbejdet. Jeg forhørte mig først om PIXOP var interesseret i at deltage i 

artiklen. Det var de. Derefter havde jeg et længere møde ned Nadia, for at klæde hende på til at 

skrive et udkast til artiklen. Som jeg så anbefalede Nadia at sende til PIXOP, til en kort udtalelse. 

Igen, når vi er interesseret i en artikel, så må vi også gøre alt benarbejdet. Og det var PIXOP helt 

med på. Som projektleder så jeg værdien i at tage initiativet, klæde parterne på og lave aftalerne. 

Både med klassen og med Nadia. Men jeg er som projektleder også den der sidder i midten, med 

overblikket. Og initiativpligten. De studerend fungerede som projektgruppe og Nadia som en 

stabs-funktion til mig. 

PIXOP har været en positiv samarbejdspartner i en længere periode. Og de har vurderet om de har 

kunnet bruge de løsninger som de har efterspurgt. Og de har villet deltage i en samarbejdsartikel 

med os. Så det er tegn på, at det har skabt værdi (innovation) for dem. 

Lotte Darsø (Innovationspædagogik) anbefaler, at der i et positivt innovationsmiljø skal findes 

følgende 4 roller: Konceptudfolder, Videns detektiv, Gartner og Hofnar (side 72). Dette var en 

hovedbog i et opkvalificeringsforløb som EAL havde angående Innovation i Uddannelsespraksis 

(https://kompetenceudvikling.dk/innovation-i-uddannelsespraksis). Hvilket var en udløber af EAL 

strategien 2015-2017, hvor skulle fokusere på at skabe værdi, ikke bare for studerende, EAL og 

medarbejdere, men også for lokale virksomheder (Strategigrundlag 2015-2017, side 11). 

Innovation kan så være, at det skaber (ny) værdi for den virksomhed vi konkret samarbejder med. 

I forløbet med PIXOP har jeg mest dækket innovationsrollerne: Gartner og Videns detektiv. 

Som ovenfor nævnt har jeg, selvstændigt, skabt værdi for det lokale erhverv. Altså innovation. Og 

jeg har bevæget mig i det innovative rums begrebsunivers. Og erkendt, at Gartnerrollen faktisk er 

væsentlig for at sætte innovationen i gang og holde den positivt kørende. 

Begge PIXOP udviklingsrapporter er vedlagt som bilag. 

 

Kvalitetsafdelingen 

Alle 5 udviklingsrapporter fra foråret 2019, blev afleveret til Anders Christian Frederiksen, der er 

Kvalitetschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. På den måde er resultaterne gjort 

tilgængelige for hele UCL. 

Ligeledes blev de sendt til Jerome Pierre Gilles Jouffroy, der er Forskningsleder ved UCL 

Erhvervsakademi og Professionshøjskole for Anvendt Erhvervsforskning. Begge modtog 

rapporterne den 3. december 2019. 
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International forskning og udviklingstendenser 

 

Flertallet af de lærerbøger og artikler jeg anvender i undervisningen er fra den del af den 

internationale scene, der er udenlandsk. Og med nogen god grund. Danmark er et meget lille 

sprogområde, og den vigtigste del af udviklingen inden for it sker uden for Danmark. I samarbejde 

med mine team kolleger overvejer vi løbende om andre (nye) lærerbøger skal kunne komme på 

tale. F.eks. har Larman som hovedbog i systemudvikling været til debat, til fordel for en anden agil 

metode: Scrum, som bliver brugt mere i erhvervet end UP / Larman. Bare rolig, vi underviser også i 

Scrum, bare på de senere semester. 

Når det er sagt, så er jeg er med til at uddanne it professionelle til et langt overvejende dansk 

arbejdsmarked. Ja, der operer på internationale vilkår. Men som bliver ansat i Danmark. Og for 

UCL’s vedkommende med en fokusering på at uddanne til det regionale erhvervsliv, som ligger i 

UCL’s region. Det kunne være Energi Net i Kolding og FynBus på Fyn.  

Anvendelse af relevant forskning kan være svært / risikabelt. Der er meget ny forskning der går i 

glemmebogen, fordi det ikke viste sig at være relevant (på det tidspunkt, hvor det udkom). 

 

Dr. Alistair Cockburn’s forskning 

Forskning som jeg dog har fundet væsentligt og relevant for mine studerende har været Dr. Alistair 

Cockburns forskning. Jeg deltog I et online seminar med Alistair Cockburn, vedhørende “Hart of 

Agile and Teaching” i 2020. Vi fik udleveret hans forskningsresultater i form af en powerpoint, som 

vi fik lov at bruge i undervisningen. Som jeg også har gjort. Alistair er forsker og var med til at 

udforme det berømte agile manifest i 2001. Og han har nu lavet en syntese over 40 forskellige 

succesfulde agile systemudviklings metoders fokus. Hjertet altså, der har 4 dele (kamre ). Lidt 

lige som de 4 principper i XP, men det er en anden snak.  

 

Internationalt Modul, 4 studierejser ud i Europa 

Jeg har været på Internationalt Modul med datamatikere. Fire gange i min adjunktperiode. 

Eindhoven, Zaragoza, Eindhoven igen og Amsterdam. Her har jeg set andre IT 

uddannelsesinstitutioners praksis. I Eindhoven deltog jeg f.eks. sammen med klassen, i et Virtual 

Reality eksperimentarium i byen. De anvendte også NAO robotter der blev styret via et 

webinterface, som mine danske studerende kunne byde ind med. Selv afholdt jeg en time lang 

præsentation af BSON til letvægts netværkskommunikation. På Universidad San Jorge – Zaragoza, 

underviste jeg i PHP, der er et serverside web sprog. Samme sted erfarede jeg, at de i Spanien 

havde en mere styret måde at anvende XP på (en letvægts systemudviklings metode). Jeg tilskrev 

det den lidt mere konservative kultur de har i Spanien/Sydeuropa. En observation som jeg senere 

har frembragt i min systemudviklingsundervisning. 
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Gartner’s Hype Cycles 

En af de rigtigt brugbare internationale inspirationskilder jeg ofte vender tilbage til er Gartners 

Hype Cycles. Et eksempel er (https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-

gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/). Jeg har brugt det på PBA. Og det er også 

interessant at se, hvordan Gartner placere begreberne næste år. 

Årsagen til, at jeg kan lide denne kilde er, at der er anset redaktion, der er ansvarlig for deres 

uvildighed og renommé. Modsat en forsker med en (måske) fondsgivende særinteressen. Eller et 

firma der har det nyeste produkt at sælge. Engang, vel for 4-5 år siden, havde mit datamatikerhold 

på 3. semester et projekt med Unik System Design A/S, Vejle, hvor vi undersøgte Xamarin (X-

platform mobil app udviklings platform fra Microsoft). Vi brugte op imod 6 uger sammen med 

Unik, som er vores faste samarbejdspartner i Vejle, for at undersøge om Xamarin kunne være det 

nye værktøj for Unik til deres app udvikling, når de nu gik over til Microsoft platformen i øvrigt. På 

afprøvningstidspunktet var min vurdering at Xamarin knapt var produktmodent (der var mindre 

fejl i det). Selv om det blev lovet, at der var omkring 80% kodegebrug, så er trenden gået værk fra 

denne X-platform tanke (iOS, Android, Windows). Mere over i retning af en webløsning der kører i 

en mobil app. Men Windows mobiler faldt også under en markedsandel på 1%.  

Der var også engang vi troede, at Windows programmer skulle specificeres i XAML. Så jeg havde et 

4. semesters valgfag om det. Det døde også ud. Noget jeg havde mere succes var MongoDB, som 

er en dokumentdatabase (JSON objekter). Det brugte jeg nogle uger på i et 3. semester engang. Og 

det er stadigt vejlednings relevant til inspiration. Sikkert fordi industristandarden for web 

dokumenter er gået mere væk fra XML og over til JSON. 

 

infoQ.com 

Jeg abonnerer på deres nyhedsbreve. infoQ har fokus på It professionelle. Og jeg har anvendt 

relevant materiale herfra i 2020, i undervisningen. #NoEstimates som en inspirations artikel til 

mine studerende. Det udfordre den gængse visdom, at ”Gestimater” er nødvendige for en 

succesful systemudviklingsproces. 

 

LinkedIn 

Jeg har være medlem over en årrække. Og er medlem af gruppen: Software Architects and 

Enterprise Architects Group. Det giver inspiration til mig som underviser. 

 

Internationale informationskilder 

Her kommer en liste over et udpluk af øvrige internationale inspirationskilder / pensum jeg har 

anvendt i undervisningen på forskellige hold: 

 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/
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F 2018: PBA System Integration (et fag jeg har undervist i, 5 semestre I træk): 

Mc Kinsey: Everything as a service: Cloud based computing:  Bank as a Service. 

(https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ten-it-enabled-business-trends-for-

the-decade-ahead ) 

 

E 2018: (AI, et nyt udviklet specialiseringsfag udviklet af mig):  

( https://www.ibm.com/watson ) Free online courses from IBM 

( https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-

2018/ ) 

( https://www.kdnuggets.com/2016/10/artificial-intelligence-deep-learning-neural-networks-

explained.html )   

( https://becominghuman.ai/making-a-simple-neural-network-2ea1de81ec20 ) 

( https://cognitiveclass.ai/courses/introduction-watson-analytics/ ) 

( https://playground.tensorflow.org ) 

( https://medium.com/technology-invention-and-more/how-to-build-a-simple-neural-network-in-

9-lines-of-python-code-cc8f23647ca1 ) 

( https://gormanalysis.com/neural-networks-a-worked-example/ ) 

Digital trends: AI 

( https://www.digitaltrends.com/cool-tech/types-of-artificial-intelligence/ ) 

( https://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2017/12/30/7-technology-trends-that-will-

dominate-2018/#730c2a6257d7 ) 

Forbes :AI 

 

F 2019: Indslag i database undervisningen på 2. semester, datamatiker: 

Mc Kinsey om Big Data:  

( https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/ten-it-enabled-business-trends-

for-the-decade-ahead ) 

 

F 2020: PBA System Integration:  

https://www.martinfowler.com/articles/microservices.html 

https://www.ibm.com/watson
https://www.martinfowler.com/articles/microservices.html
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https://www.martinfowler.com/microservices/ 

https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html 

http://www.cwjobs.co.uk/careers-advice/it-glossary/10-things-to-know-about-system-integration 

 

Konklusion 

 

Adjunktforløbet har være som en rejse. Som i først kaotisk med masser af inspiration fra 

adjunktdage og nye pædagogiske værktøjer. Til derefter, i den sidste halvdel af adjunktperioden, 

at være en struktureret og målrettet proces. Der kulminerer i det totale overblik ved selve 

skrivningen af lektoranmodningen. 

Overblikket giver anledning til refleksion. Og de gode råd står i kø. Først det der i processen 

virkede og dernæst der, hvor der er plads til forbedring. 

Det var godt, at jeg tidligt i mit forløb havde en ide om indholdsfortegnelse til lektoranmodningen. 

Og at der blev holdt jævnlige møder om justering af min adjunktplan.  

Men i begyndelsen af forløbet var der ikke mange adjunktdage. Og heller ikke en meget 

kompetent tolkning af bilag 1.  

Det var derimod rigtigt godt, at adjunktdagene senere kom ud af en pædagogisk afdeling og ind i 

en regelmæssig rytme i semesteret. 

Med disse ting in mente, har jeg et par gode råd til kommende adjunkter. Søg ikke kun hjælp hos 

din vejleder, men tal med andre adjunkter der enten er længere fremme i forløbet, eller er 

færdige. Dette kunne i øvrigt være en ide til en tilbagevendende adjunktdag.  

Og pres på, for at få nogle passende adjunkt udviklingsopgaver, der ikke mindst bliver rammesat 

korrekt. Så de kan tælle som et udviklingsprojekt. 

Og brug de nyligt introducerede værktøjer og pædagogiske teorier, over en længere periode. Og 

det er der tid til, hvis man begynder på 1. semester af adjunktforløbet. 

Og brug din vejleder så tit du har behov for det. Tak til min vejleder: Peter Storm. 

Til slut vil jeg sige, at jeg i forløbet har fået masser af pædagogiske inspiration til det næste lange 

stykke tid. 

 

https://www.martinfowler.com/microservices/
https://martinfowler.com/articles/microservices.html%20https:/martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html
http://www.cwjobs.co.uk/careers-advice/it-glossary/10-things-to-know-about-system-integration
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