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Konteksten?
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Eksempel på forankring af digitalisering ind i uddannelsen

Indhold på kursus -> indhold på uddannelsen

Semester start Semester slut

Dispositionsforslag Projektforslag Myndighedsprojekt udbudsprojekt udførelsesprojekt

HUS – STD – TIN – IKT – ARK – JUR – BPS -KOM



Hvad har vi undersøgt?

Forskningsspørgsmål:

Hvordan omsættes viden fra KUBU-kurserne til 
undervisningskontekster

=> Hvordan transformerer underviseren viden om digitale fag-
teknologier og læringsteknologier til undervisningspraksis?
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Grundfigur for transformation
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1

Digital teknologi 

- Byggefagligt

UV-praksis

2

Digital teknologi

Kommunikation 

/læring

Hvordan skal jeg undervise
i X så de studerende opnår

professionsfaglig
kompetence i X

Hvordan skal jeg undervise i  
og med Y, så det faciliterer

de studerendes
læreprocesser?



Virtual reality (VR) i BK uddannelsen – en
case
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Fakta:
• Underviser Q
• Fag: Husbygning/bygningskonstruktion

(HUS/BGK)
• VR-mål: at opnå rumlig fornemmelse og finde fejl
• Tid: Start Forår 2022, 
• Periode: ca. 3 uger, potentielt resten af semestret

afhængig af de studerendes behov.



VR i BK-uddannelsen – Design af forløb
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Under-

visning

A

Under-

visning

B

3D modellering i Revit

VR-læringsmål:

Appetitvækker

VR-læringsmål:

Rumlig fornemmelse

Aha-oplevelse

Korrektion og fortsat 

modellering

Observation 1

Præ-
interview 
med UV

Post-interview 
med Q

Observation 2
Post-interview 

med studerende

Observation 
af afprøvning 

af VR

Design af UV forløb

Design af forsknings-
forløb:

1 2 3 4



Første undervisningsgang - læringsmål
• (Citat)
• Formålet er at du som studerende får en 

rummelig fornemmelse af din bygning.

• Det kan du få på flere forskellige måder. 

• Hvordan får du så det?

• Du har hidtil fået det ved at flytte rundt på din 
3D sektion i Revit og dermed få en rummelig 
fornemmelse.

• Forsøget her er, at du skal få den rummelig 
fornemmelse med Virtual Reality (VR).
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Første undervisningsgang –forberedelse til
VR 
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Anden undervisningsgang
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KUBU’s bidrag

Kurserne har ikke bidraget til det Q kalder værktøjsdelen, dvs. at lære at bruge VR-
udstyret, men det har givet nogle ”inspirationsmæssige ting”.

(Citat)
der var nogle små videoer, der lå der – der var vi inde og se nogle modelleringer blandt 
andet af vores egen bygning her. Der var vi inde og se hele bygningsmodellen, man 
navigerede rundt i. Nogle af videoerne har også været med til at tage fat i det her med 
at virtuelt gå ind i bygningerne. 

Q’s kvalificering på det konkrete niveau: meget baseret på sidemandsoplæring med 
kollega.
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Hvad siger de studerende? (1)

Om oplevelsen af VR (S1)

• Så hjælper det folk, tror jeg, med en ikke-byggeteknisk baggrund til at få en 
forståelse af størrelser inde i huset. Det hjalp mig enormt meget til at egentligt 
forstå, hvor højt der er inde i de forskellige rum, som man sidder og projekterer på. 
Det var sådan det helt store for mig. 

(S2)
• Jeg er overrasket over, at det virkede så virkeligt, det som man selv havde tegnet. 

Man fandt mange aha-oplevelser. Vi fandt ud af, at vores køkken måske var placeret 
lidt forkert, da man kom ind. Vi kunne se, at det var meget tæt på, og at alle tingene 
var for trængt. Det tror jeg ikke vi havde set, hvis ikke vi var inde i og kigge. Så det 
gav sådan en aha. 
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Hvad siger de studerende? (2)

S1 og S2 oplevede, at der var begrænset interesse på holdet for at afprøve:

• Der var nok nogle i klassen, der tænkte, at det var lige meget, når det hakker sådan. Det får vi 
ikke noget ud af. Det var lidt ligesom, at de var tabt før, det var startet. Det var lidt en skam

Om VR som et redskab til læring:

• ….det var en af mine refleksioner til sidst, det var at jeg synes, at det har givet mig enormt 
meget størrelsesmæssig forståelse. På den måde har det hjulpet mig. Så det var en ting, som 
jeg godt kunne tænke mig at arbejde videre med på et senere semester. 

• Der er er ikke så meget produkt i det, men mere et værktøj til at kontrollere det, man har 
lavet. Det ville være svært at aflevere et produkt med det.
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Analytiske resultater - foreløbige(1)

Casen viser:
At KUBU har været en inspirationsramme, men at den konkrete (hardcore) opkvalificering i brugen  
af VR har været peer-learning og andre kollegiale læringsfællesskaber  

To sigtepunkter for VR:
1) De studerene skal lære VR-teknologi som en del af deres professionsfaglige kompetence

2) De studerende skal lære VR-teknologi for at kunne bruge det som et læringsredskab: opnå 
rumlig fornemmelse mhp. fejlsøgning i rumindretning, lysindfald pladsforhold, frihøjder osv.

Pointe: fokus/vægtning på 2 er betydelig stærkere end på 1. (VR-udstyret er outdated!)
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Analytiske resultater -foreløbige (2)
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Rammesætning
StærkSvag

F
ok
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Stærk

Svag

Byggefaglige

discipliner
VRsom

læringsredskab

VR som
professionsfagl.

disciplin

Forholdet mellem
rammesætning (graden
af kontrol) og fokus i 
undervisningen:



TPACK-modellen
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TPCK 1:

Den undervisningsdiskurs 
der retter sig mod at lære  
studerende VR som 
professionsfaglig disciplin

TPCK 2:

Den undervisningsdiskurs 
der retter sig mod at lære 
studerende VR som  
læringsredskab



Udfordringer og perspektiver
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– Fysiske, materielle og tekniske rammer – IT strategi:

– Lokale: De studerende sidder som burhøns og alle kan ikke se tavlerne

– Efterlyser mere specialiserede faciliteter, kraftige computere, rum der er 
indrettet til formålet. Vanskeliggøres af IT-strategi at en computer altid skal 
kobles på en person: Q måtte låne sig til en computer med nok kapacitet

– Regenerering af billeder langsom og grynet – et problem for motivation

– Kontinuitet og forankring i implementering:

– Forankring vanskelig, når der ikke er sikret kontinuitet, falder tilbage på ICT-
strategi for uddannelsen
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Udfordringen ved forankring

Hvordan sikres det at ny viden og nye tilgange bliver båret i organisationen og 
ikke kun af personen?

Hvordan sikres det at anvendelsen af nye teknologier beskrives i studieordninger 
og semesterbeskrivelser?

Hvordan sikres det at undervisningsmiljøet kan udvikle sig og skabe rum for 
undersøgelse og anvendelse af nye teknologier?

2. november 2022

17


