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1 INTRODUKTION 

Jeg skal hermed indgive min ansøgning om lektorbedømmelse ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole (DMJX). 
Mit navn er Michael Abildgaard Pedersen, jeg er født i 1960 og har været ansat ved DMJX si-
den den 1. september 1998. Teknisk set blev jeg dog ansat ved Den Grafiske Højskole i 1998, 
som ti år senere fusionerede med Journalisthøjskolen under det nye navn Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole (DMJX). Ved fusionen mellem Den Grafiske Højskole og Journalisthøj-
skolen i 2008 fik alle undervisere tildelt stillingsbetegnelsen Lektor ved en intern, administra-
tiv proces (bilag 3, side 64).  
Først ca. fem år senere opstod kravet til professionshøjskolerne om at indføre formel lektor-
kvalificering og lektorbedømmelse. Det blev et krav, at alle nyansatte skulle igennem et ad-
junktforløb og en lektorbedømmelse, mens de af os der allerede var ansat med titel af Lek-
tor, fik valget mellem at fortsætte uden lektorbedømmelse eller frivilligt at gennemgå et ad-
junktforløb og en lektoranmodningsproces. Efter 18 års ansættelse tog jeg imod tilbuddet i 
2016, hvor højskolens andet adjunktforløb blev igangsat.  
Da jeg begyndte på denne lektoranmodning havde jeg derfor allerede været ansat i 18 år, 
hvor jeg havde undervist på grunduddannelserne, på efter- og videreuddannelse og på en 
del virksomhedstilpassede kurser ude i virksomhederne. Desuden har jeg igennem min an-
sættelse fungeret som rådgivende konsulent for aftagervirksomhederne (bilag 2.2, side 51), 
ligesom jeg havde fungeret som syns- og skønsmand i 47 tvister mellem kunde og leveran-
dør, som også var aftagervirksomheder (bilag 2.6, side 59).  
I dag er jeg primært tilknyttet professionsbacheloruddannelsen i medieproduktion og ledelse 
(MPL), hvor jeg har ansvaret for tre undervisningsforløb. 
I min lektoranmodning har jeg forsøgt at imødekomme de krav, der fremgår af bilag 1, i be-
kendtgørelse nr. 12271 Kriterier ved lektorbedømmelse, jf. § 9, samt den struktur og disposi-
tion, som Finn Mogensen (Lektor, Ph.D. UC SYD) anbefalede ved et adjunktværksted 8.12.16. 
Det vil sige, at jeg indleder med ca. 10 sider med en personlig beretning om mit 40-årige kar-
riereforløb før og efter ansættelsen, herunder udviklingen i de brancher og professioner som 
jeg primært er fokuseret på, samt hvordan denne udvikling har afspejlet sig i den måde 
hvorpå højskolen og uddannelsen har ændret og tilpasset sig.  
Derefter vil der være tre hovedkapitler om mine roller på grunduddannelserne, efter- og vi-
dereuddannelserne og inden for forskning og udvikling.  
Det har været hensigten at indflette det internationale aspekt undervejs i alle kapitlerne, 
hvor det har været relevant. Der vil således ikke være et særskilt afsnit, der fokuserer på det-
te alene. 
Selv om jeg har mange års erfaring i min ansættelse, så har jeg valgt primært at tage ud-
gangspunkt i de aktiviteter, jeg har været involveret i, efter jeg påbegyndte mit adjunktfor-
løb i 2016. Jeg vil dog indlede med et forholdsvist langt indledende og reflekterende kapitel, 
hvorefter jeg lægger fortiden bag mig for alene at koncentrere mig om de nyere og mere ak-
tuelle aktiviteter. 
                                                      
1 BEK 1227 af 23. oktober 2018 Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, pro-
fessionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner 
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1.1 Før ansættelsen: 1977 – 1998 
Min vej ind i medieprofessionerne tog sin begyndelse for godt fyrre år siden, da jeg i 1977 
begyndte på EFG basisår på den erhvervsfaglige grunduddannelse (EFG Grafiske Fag).  
I 1981 bestod jeg svendeprøven som Tryktekniker (bilag 4.4, side 82), populært kaldet Typo-
grafisk trykker. Det skete midt under den ni uger lange landsdækkende strejke, hvor Typo-
graferne kæmpede mod dagbladene, om retten til at betjene den nyeste teknologi (foto-
sats). Typograferne tabte og udspillede dermed deres rolle i fremtidens medieprofessioner. 
Danmark var generelt midt i en krise på dette tidspunkt. Inflationen var på næsten 12 % og 
arbejdsløsheden var på 9,2 % stigende til 10,5 % i 1983. Så på trods af, at jeg var nyudlært og 
motiveret til at søge udfordringer i den grafiske branche, betød det, at jeg ikke kunne finde 
fast ansættelse men gik fra det ene ferieafløserjob til det andet.  
I 1984 slap min tålmodighed op og jeg søgte væk fra Danmark og blev ansat som Trykker på 
den amerikanske militærbase i Søndre Strømfjord i Grønland. Jeg var den eneste ansatte på 
basens trykkeri og skulle derfor selv stå for planlægning, tilrettelægning, materialeindkøb, 
produktion og levering af alle basens tryksager. Herfra forsynede jeg basens 1.000 beboere 
(200 amerikanske og 800 danske) med alle former for tryksager. Det gav mig en unik indsigt i 
alt, hvad der foregik på basen og hvilke informations- og kommunikationsbehov de forskelli-
ge kunder havde. 
Efter to et halvt år forlod jeg Grønland i 1986 for at blive partner i et meget lille københavnsk 
trykkeri, som min far havde overtaget efter selv at have været ansat der i 35 år. Det var hen-
sigten, at jeg skulle overtage virksomheden, når han gik på pension. Min far og jeg var det 
eneste personale. 
Men da en kunde i slutningen af 1980’erne spurgte, om han kunne sende en diskette med 
sine filer til os, gik det op for mig, at vi var gået i stå i en tidslomme – at vi og trykkeriet var 
håbløst gammeldags. Ingen af os anede, hvad en diskette var, for ikke at tale om en fil.  
Så jeg meddelte min far, at jeg ikke ønskede at overtage virksomheden, og at jeg ville begyn-
de forfra ved først at tage en ny uddannelse. 
Så efter fem års partnerskab med min far, endnu et år i Grønland og et år på HF, begyndte 
jeg i 1994 på Uddannelsen i grafisk teknik og økonomi (Grafonom GTØ) på Den Grafiske Høj-
skole. Det blev to gode år, som betød meget for min personlige og faglige udvikling. Her blev 
jeg løftet ud af fortiden og ind i nutiden, hvor digitaliseringen af mediebrancherne var be-
gyndt. Desuden blev jeg gift og fik mit første barn i denne periode. 
Da jeg i 1996 var uddannet Grafonom GTØ (bilag 4.3, side 78), søgte jeg tilbage til professio-
nerne. Denne gang blev jeg ansat i et stort moderne trykkeri som Projektleder, hvor jeg pri-
mært fungerede som produktionstilrettelægger og prisberegner.  
Sideløbende med min ansættelse som Projektleder underviste jeg om aftenen på Den Grafi-
ske Højskoles efteruddannelse (bilag 2.5, side 55). Kursisterne var fagfolk og erhvervsfolk fra 
professionerne, og jeg underviste dem i produktionstilrettelægning og kalkulation, som net-
op var det, jeg arbejdede med i dagtimerne. Det gik op for mig, at jeg både havde en interes-
se og et vist talent for undervisning. Efter kun to år som Projektleder reflekterede jeg på et 
stillingsopslag fra Den Grafiske Højskole, der søgte en Medarbejder til undervisning, konsu-
lentarbejde og forskning (bilag 3.1, side 67). 
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1.2 Efter ansættelsen: 1998 – 2016 (frem til adjunktperiodens begyndelse) 
Den 1. september 1998 startede jeg som Undervisningskonsulent / Faglig Medarbejder ved 
Den Grafiske Højskole (nu DMJX). På det tidspunkt udbød højskolen 2 toårige mellemlange 
videregående uddannelser til den grafiske branche. En kreativ formgiveruddannelse i Grafisk 
Kommunikation (GK) og en administrativ mellemlederuddannelse i Grafisk Teknik og Øko-
nomi (GTØ). Der blev kun optaget ca. 25 studerende på hver af de to uddannelser årligt, hvil-
ket betød, at højskolens størrelse udgjorde ca. 100 studerende og 30 ansatte alt inklusive. 
Det var altså en lilleskole med nærhed, og hvor alle kendte alle.  
Desuden var Den Grafiske Højskole på daværende tidspunkt den eneste uddannelsesinstitu-
tion i Skandinavien, som udbød mellemlederuddannelser til den grafiske branche, hvilket be-
tød, at der hvert år blev optaget internationale studerende fra Grønland, Island, Færøerne, 
Sverige og Norge.  
Ifølge min første ansættelseskontrakt (bilag 3, side 60) blev mit primære fagområde: Grafisk 
trykteknologi. Det blev min opgave at udvikle mit fagområde og sideløbende udvikle mig til 
at blive landets førende ekspert inden for området, som min daværende rektor udtrykte det. 
Der var altså et klart fagfagligt fokus og en forventning om, at jeg skulle blive et (fag)fagligt 
fyrtårn.  
Allerede den første arbejdsdag skulle jeg undervise på grunduddannelsen (Grafonom GTØ) i 
faget Trykteknologi efter min forgængers undervisningsmateriale. Undervisningen var på 
forhånd tilrettelagt (af andre), og selvom jeg i princippet kendte det meste af materialet fra 
min tid som studerende tre år tidligere, så var det ærligt talt utilfredsstillende for alle parter. 
Da man skulle være i besiddelse af en grafisk erhvervsuddannelse for at blive optaget på 
studiet, betød det også, at de studerende allerede havde erfaringer fra og interesse for pro-
fessionerne. Det kunne til tider være udfordrende, da der jævnligt var en studerende, der 
udbrød ”Jamen, sådan gjorde vi altså ikke, der hvor jeg var ansat”. De studerende havde al-
lerede opbygget en faglig identitet, inden de begyndte som studerende, så på mange områ-
der var de som kursister, og i mange tilfælde skulle der foregå en akkomodativ læring – og 
det skabte modstand (Damlund 2018, p.38). 
Jeg lærte imidlertid hurtigt at udnytte de studerendes erfaringer ved at lade dem fortælle 
om, hvordan de så gjorde, der hvor de havde været ansatte. Dette udviklede sig ofte til kvali-
ficerede faglige diskussioner imellem de studerende med mig som ordstyrer og det gav gode 
perspektiver på de faglige emner, jeg ønskede at inddrage dem i. Det sikrede også, at det var 
forholdsvist nemt at sikre transfer af læring (Wahlgren og Aarkrog 2013, p.16 2) 
Da det samtidig var en del af min stillingsbeskrivelse, at jeg skulle være konsulent for bran-
chen, betød det, at jeg forholdsvist hurtigt kunne inddrage mine konsulentsager og syns- og 
skønssager i undervisningen. Det gav min undervisning en ny tyngde, og det afvæbnede de 
studerendes argumenter om, at sådan er der da ingen, der gør. Det kunne jeg så både vise 
og bevise ved induktivt at gennemgå disse sager for/med dem. 
Det hjalp også de studerende i undervisningen, da de nu deduktivt kunne få sat teorier, mo-
deller og forklaringer på deres praktiske erfaringer samtidig med, at de forholdsvist nemt 

                                                      
2 ”Transfer af læring definerer vi som anvendelse af viden og kunnen lært i én sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammen-
hæng. Man tilpasser hvad man har lært og kan, til den nye situation”. 
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kunne abstrahere fra undervisningens eksempler til de eksempler, de kendte fra deres prak-
tiske erfaring. 
Det indgik også i min stillingsbeskrivelse, at jeg skulle anvende ca. en tredjedel af min tid på 
Forskning/Udvikling (bilag 3, side 60). I praksis betød det, at jeg primært skulle følge med i 
de relevante internationale tidsskrifter og forskningsfora, som knyttede sig til mine fagom-
råder og sikre mig at international forskning blev inddraget i undervisningen, hvor den var 
relevant. Desuden skulle jeg også selv udvikle nye fagområder. 
To måneder efter min ansættelse blev jeg sendt til Eindhoven, Holland for at deltage på et 
internationalt kursus i Security Printing (bilag 4.7, side 85) med det formål at inddrage emnet 
i undervisningen, skrive artikler til fagpressen og gerne udgive en bog om emnet. Artiklerne 
blev skrevet, jeg blev interviewet til Jyllands Posten og TV2 (CV, bilag 2, side 50), bogen blev 
udgivet i 2002 (bilag 7.1), jeg inddrog emnet i undervisningen og jeg afholdt en kursusrække 
for Politiskolen, hvor jeg havde ca. 150 politibetjente, primært grænsepoliti, på skolebæn-
ken. Siden fik jeg udgivet en bog om Internationalt standardiseret grafisk produktion (2008). 
Her oversatte jeg forskellige internationale processtandarder til dansk, kommenterede og 
forklarede, hvordan de skulle anvendes i praksis. Bogen indgik som pensum på grunduddan-
nelsen og på de aktiviteter, jeg havde i efter- og videreuddannelsesregi (bilag 7.2). Samtidig 
blev den foræret til alle danske trykkerier af Grafisk Arbejdsgiverforening. 
Jeg og mine kollegaer var først og fremmest ansat til at være fagfaglige specialister for hvert 
vores individuelle fagområde. Ingen af os havde en uddannelsesmæssig baggrund som un-
derviser, pædagog eller didaktikker. Men selv om vi primært underviste andre fagfolk, så 
manglede vi faktisk denne viden og kompetence, må jeg retrospektivt erkende. Undervis-
ningsprincippet var learning-by-doing. Vi eksperimenterede og famlede os frem. Der skulle 
imidlertid gå fire år, før jeg (og mine kollegaer) fik lidt undervisning i dette vigtige område. 
Det skete på et todages undervisningsforløb i Pædagogik og Didaktik arrangeret af CBS Lear-
ning Lab, ved Ib Andersen. For mig var det virkelig brugbart, og jeg forsøgte umiddelbart ef-
ter at inddrage min nye viden i min undervisning. 
Da GTØ-uddannelsen i 2003 blev ændret til at være en treårig professionsbacheloruddannel-
se (MPL-uddannelsen), blev kravene til de ansattes uddannelsesniveau også skærpet.  
Der blev derfor igangsat et internt efter- og videreuddannelsesprogram, som havde til hen-
sigt at opgradere vores formelle uddannelsesniveau. For mit vedkommende betød det, at jeg 
sammen med fire kollegaer i perioden fra 2004 til 2007 fulgte et internt uddannelsesforløb 
med ekstern censur, der supplerede min Grafonom GTØ, således at jeg i 2007 kunne blive 
professionsbachelor i medieproduktion og ledelse (bilag 4.2, side 73 og 4.6, side 84). Men da 
dette jo var det samme uddannelsesniveau, som mine nye studerende opnåede, var det næ-
ste skridt at læse videre på en Masteruddannelse. Det blev en Masteruddannelsen i teknolo-
giledelse – Executive MBA, som jeg læste på Ålborg Universitet og bestod i 2013 (bilag 4.1, 
side 69).  
I 2014 var jeg i øvrigt Konstitueret uddannelsesleder på MPL-uddannelsen i syv måneder. 
Selv om jeg har været ansat på DMJX i godt tyve år, så har jeg igennem alle årene haft tæt 
kontakt til brancherne og professionerne igennem mine konsulentydelser (bilag 2.2, side 51) 
og eksterne undervisningsforløb (bilag 2.3, side 52). 
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1.3 UDSYN, branchernes og professionernes udvikling 
Da mine primære fagområder fokuserer på brancherne for produktion af tryksager, trykte 
medier samt generel operationel ledelse i virksomhederne, vil jeg i det følgende koncentrere 
mig om disse branchers og professioners udvikling. Det drejer sig primært om virksomheds-
typer som reklamebureauer, trykkerier og bogbinderier samt leverandører til disse, og det er 
i disse virksomheders arbejdsgange jeg underviser på forløbet Grafisk Produktion på 3. se-
mester. 
Virksomhederne i den grafiske branche tilhører kategorien af små og mellemstore virksom-
heder (SMV). Historisk set og helt frem til årtusindskifter har størstedelen af disse været del-
vist familieejede, drevet af faguddannede ejere (ejerledere).  
Med fremkomsten og udbredelsen af PC’en i midten af 1980’erne opstod DTP (Desk Top 
Publishing), som gjorde almindelige ufaglærte mennesker, herunder trykkeriernes kunder, i 
stand til selv at fremstille det digitale forarbejde til deres tryksager. Trykkerierne var tilbage-
holdende med implementeringen af DTP (jf. mit eksempel med disketten), hvorfor kunder, 
reklamebureauer og andre virksomheder begyndte at overtage denne digitale del af det gra-
fiske arbejde. 
Samtidig medførte digitaliseringen, at en anden væsentlig indtægtskilde for trykkerierne, 
nemlig produktion af kontortryksager (fx blanketter, brevpapir, fakturaer og lignende) nu 
kunne printes af kunderne selv. Siden var det brochurer, manualer/instruktionsbøger og lig-
nende, som kun blev tilgængelige digitale pdf-filer. 
Digitaliseringen muliggjorde internationaliseringen, som førte til globaliseringen. I dag er det 
blevet almindeligt for danske tryksagsindkøbere at anvende globale leverandører (trykkeri-
er). Mange danske børnebøger trykkes i Kina, de danske nationalpas trykkes i Finland, Gyl-
dendals røde ordbøger trykkes i Slovakiet, og de husstandsomdelte reklametryksager trykkes 
i blandt andet Holland, Finland og Sydeuropa. 
Mange af disse globale og internationale trykkerier har indrettet deres produktionsprocesser 
efter internationale processtandarder. Det giver tryksagsindkøberne garanti for en ensartet 
og god kvalitet, selv om de handler hos en fremmed leverandør, samtidig gør det tryksags-
indkøberne mindre afhængige af bestemte leverandører og det giver dem en attraktiv flek-
sibilitet. Den samfundsmæssige udvikling og politiske dagsorden har desuden medført, at 
der nu er kommet stort internationalt fokus på CO2, miljøansvarlighed og bæredygtighed. 
Tryksagsproduktion anses nu af mange som en miljøsynd og for at være politisk ukorrekt, 
hvis der kan vælges en digital løsning. Det faktum, at Internetaktiviteten årligt udleder CO2 i 
samme størrelsesorden som hele flytrafikken3, ser ikke ud til at påvirke debatten.  
Tilbage står de danske trykkerier, som stadig er kendetegnet ved, at ledere, beslutningstage-
re og det operationelle personale kun sjældent har et uddannelsesniveau, der er højere end 
en erhvervsuddannelse og i nogle tilfælde en professionsbacheloruddannelse, og som stadig 
er kendetegnet ved at være meget små virksomheder på det globale marked.  
Derfor er alle disse internationale og globale problemstillinger inddraget i min undervisning 
på forløbene i Grafisk Produktion og Continuous Improvement. 

                                                      
3 https://www.dw.com/en/how-green-is-your-internet/a-36691833  

https://www.dw.com/en/how-green-is-your-internet/a-36691833
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1.4 INDBLIK, uddannelsernes og organisationens udvikling 
Siden MPL-uddannelsen i 2003 blev ændret til at være en professionsbacheloruddannelse, 
har optagelsesgrundlaget også ændret sig markant. Hvor der tidligere var tale om uddannel-
sessøgende med en grafisk erhvervsuddannelse og dermed med relationer til professioner-
ne, var det fra 2003 i stigende grad uddannelsessøgende, der alene havde en gymnasial ud-
dannelsesbaggrund, som søgte ind på MPL-uddannelsen.  
Ansøgerne blev dermed yngre end tidligere, da mange nu kom direkte fra gymnasiet, og de 
havde på forhånd hverken den store erhvervserfaring eller nogen relation til den grafiske 
branche eller mediebrancherne generelt. Desuden skulle vi optage dobbelt så mange stude-
rende som tidligere (fra ca. 25 til 50-60 studerende). 
I begyndelsen gav dette store udfordringer for MPL-afdelingen. De første 60 år (fra 1943 til 
omkring år 2003) var det stort set ikke nødvendigt at markedsføre MPL-uddannelsen, da alle 
grafiske faguddannede i Skandinavien igennem deres faguddannelse og stillinger i de grafi-
ske brancher havde kendskab til Den Grafiske Højskole og til den uddannelse, der kunne 
bringe dem videre i deres karriere. Nu var Den Grafiske Højskole nedlagt som brand, og fra 
at vi i 60 år stort set at have monopol på denne type uddannelse til ”pludselig” at være i 
konkurrence med alle andre videregående uddannelser, var en stor mundfuld for os i MPL-
afdelingen. 
Det var klart, at vi nu skulle opruste på markedsføringen af uddannelsen, men det gav også 
et nyt dilemma for os. Det ligger jo i professionsbachelortanken, at vi skal uddanne til pro-
fessionen, men MPL har reelt set ingen specifik profession.  
Hvis man uddanner sygeplejersker, skolelærer, politibetjente eller andre professionsbachelo-
rer, burde det være forholdsvist klart, hvad de studerende skal uddannes til, da deres titel i 
princippet udgør deres profession.  
 

Men hvad er man, hvis man er professionsbachelor i medieproduktion og ledelse? – MPL’er? 
 

Da jeg selv tog forgængeren til MPL for godt tyve år siden, var det forholdsvist klart, hvad 
uddannelsen skulle bruges til. Den var målrettet en stilling som grafisk tilrettelægger, bereg-
ner eller leder for en grafisk afdeling, der beskæftigede sig med produktion af tryksager, trykt 
massekommunikation også kaldet trykte medieproduktioner.  
Men med udbredelsen af de nye digitale medieplatforme, nye medieteknologier, nye inter-
nationale medievirksomhedstyper betød det, at det også var nødvendigt at inddrage alt det-
te i undervisningen. De studerende skulle nu også vide noget om de nye medieteknologier 
og relaterede emner, og de skulle derigennem også uddannes til de nye medievirksomheds-
typer og de stillingstyper / funktioner, der opstod. Det betød, at der skulle gøres plads til de 
nye fagområder. Uddannelsen blev opdelt i mindre undervisningsforløb af 5 og 10 ECTS (fra 
større forløb af 15 ECTS) 
Resultatet var, at uddannelsen ændrede sig fra at være en specialistuddannelse til at være 
en generalistuddannelse. Vi gik fra at undervise i et fagområde til at undervise om et fagom-
råde – hvilket jo egentlig er i modstrid professionsstanken. Har man en profession er man jo 
specialist inden for dette område – man har en fagfaglighed. Og det fremgår da også af Be-
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kendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser §3, 
at det netop er det, der er hensigten. 
Når vi alligevel har foretaget alle disse ændringer af grunduddannelsen, så skyldtes det, at vi 
ønskede at tilbyde dimittender til hele den nye ekspanderede medieindustri, uanset medie-
type, medieplatform og virksomhedstype. Uddannelsen blev væsentlig mere tværdiscipli-
nær. I begyndelsen fastholdt vi, måske lidt ubevidst, det gamle fokus på trykt massekommu-
nikation, selvom vi gradvist ændrede og tilpassede uddannelsen. Efter ti år var MPL-
uddannelsen efterhånden ændret så meget, at der var behov for en ny bekendtgørelse i 
2013. Vores tidligere målgruppe (trykkerier og grafiske virksomheder) blev nu sekundær til 
fordel for alle typer af virksomheder og afdelinger, hvor der arbejdedes med kommunikation 
og medieproduktion af enhver art. 
I den nyeste MPL-bekendtgørelse fra 2013 formulerede vi formålet således: 
 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse er at kvalificere den ud-
dannede til selvstændigt at varetage udvikling af medieproduktioner, projektledelse og kommunikation 
i jobpositioner, hvor der arbejdes med medier eller medieteknologier under hensyntagen til organisatio-
nens øvrige interne forretningsprocesser og strategi.  
Uddannelsen retter sig mod beskæftigelse inden for medie- og kommunikationsfunktioner som koordina-
tor, projektleder og mellemleder i forbindelse med medieproduktioner og kommunikationsopgaver 4 

 

Jeg skal erkende, at jeg selv har været med til at skrive denne lidt uhensigtsmæssige be-
kendtgørelsestekst og de studieordninger, der fulgte. På den ene side er formålet meget 
bredt formuleret, hvilket giver en fleksibilitet, men samtidig er det også lidt for specifikt, 
hvilket fastlåser os til nogle specifikke områder, som i dag allerede er lidt irrelevante. 
Vi har stadig ikke defineret en specifik MPL-profession. I dag siger vi, at vi uddanner folk til 
Projektkoordinator-funktioner og Projektleder-funktioner, selv om ingen reelt set får disse 
jobtitler. Vi ser det mere som værende jobfunktioner end som professioner.  
I dimittendundersøgelsen fra 2015 svarede MPL-dimittenderne følgende på spørgsmålet: 
Hvad er din nuværende jobtitel? 
Projektkoordinator 
Projektassistent 
Projektleder 
Projektledelse og kommunikation 
Global Project Manager 
Junior Projektleder 
Junior Project Manager 
Junior UX 

Produktionsleder 
Produktionsansvarlig 
Produktionskoordinator 
Produktionsassistent 
Producer af onlinevideo 
Junior Producer / Produc-
tion Assistent 
 

Digital Project Manager 
Digital Producer 
Digital Projektleder 
Digital Specialist 
Digital Specialist 
Digital Marketing Director 
CTO 
Head of Digital Innovation 

Sales Manager 
Salg & Marketing 
Marketing koordinator 
Content & Communication 
Specialist 
Customer Experience Ar-
chitect 

Tabel 1: OBS: Der var flere, der nævnte den samme jobtitel. Ovenstående er samlet og kategoriseret. 
 

Til gengæld finder de ansættelse i alle typer af virksomheder, hvoraf mange ikke ser ud til at 
tilhøre medieindustrien. Det kan fx være i et politisk parti på Christiansborg, i en entrepre-
nørvirksomhed, Novo Nordisk, Carlsberg, Danske Bank, i et teater, et museum og alle mulige 
andre typer af virksomheder og organisationer. Men selv om virksomhederne synes meget 
forskellige, så er MPL-dimittendernes jobfunktioner nogenlunde ensartede. De sidder i in-
terne marketings- eller kommunikationsafdelinger og fungerer i praksis som medieprojekt-
koordinatorer og medieprojektledere. Så dét er vores professionsfelt, omend der ikke er tale 
om en decideret profession. 

                                                      
4 §1 i BEK nr. 510 af 24/05/2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i medieproduktion og ledelse (gældende) 
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1.5 Mit pædagogiske og didaktiske ståsted på DMJX 
Afslutningsvis vil jeg i dette kapitel give et kort indblik i min tilgang til undervisning. Det vil 
blive uddybet i de følgende kapitler, hvor det også vil blive eksemplificeret. 
Mine personlige interesser og teoripræferencer inden for det didaktiske og pædagogiske 
kredser især om problembaseret læring (Ulriksen 2016), hvor jeg, som tidligere beskrevet, 
gennem induktiv tilgang forsøger at konfrontere de studerende med reelle problemstillinger 
fra praksis, samtidig med, at jeg via teorien deduktivt forsøger at sikre transfer (Wahlgren og 
Aarkrog 2013) ved parallelt brug af eksempler fra praksis, som de studerende analyserer.  
 

 
Figur 1: Inspireret af Jørnø (2014, side 35) 

 

I praksis betyder det, at jeg på den første undervisningsdag giver de studerende den eksa-
mens-case-opgave, som de ved forløbsafslutningen skal udprøves i. De mange arbejds-
spørgsmål og problemstillinger, der er formuleret i denne opgave, og som de studerende 
endnu ikke har opnået viden og færdigheder til at kunne besvare, skal desuden tjene som 
motivationskilde, således at de studerende kan se nødvendigheden af at deltage aktivt i un-
dervisning, gruppearbejde og de selvorganiserede læringsprocesser.  
Opgaveformuleringen og de tilknyttede arbejdsspørgsmål forudsætter desuden, at de stude-
rende skal foretage deres undersøgelser i en reel virksomhed, som de selv har ansvaret for 
at skabe kontakt til. På den måde skal de induktivt observere og analysere praksis og sam-
menholde observationerne med teorien, og herudaf forsøge at udlede en generel sammen-
hæng eller et mønster. Så det er i princippet en problembaseret opgave med åbne spørgs-
mål med lukkede svar (Ulriksen 2016, p.351), der skal sikre en refleksiv læring. 
Årsagen til, at det netop er transfer og problembaseret læring jeg primært forsøger at prakti-
sere er, at jeg igennem årene ofte har oplevet problemer med at opnå den ønskede transfer. 
Det har i de sidste 10 år til stadighed været en udfordring for mig at gøre brug af identiske 
elementer eller elementer, som de studerende kan genkende eller relatere sig til fra tidligere 
erfaringer. Når jeg fx på 3. semester (Grafisk Produktion) underviser i produktion af produk-
ter med tryk, har de studerende ikke tidligere haft produktionstekniske fag eller produkti-
onstekniske erfaringer. Da der på uddannelsen desuden ikke har været deciderede forud-
sætningsfag eller andre fag, der indeholder identiske elementer, er det meste af det stof, jeg 
underviser i, nyt for de studerende. De kan således ikke relatere sig til noget, de tidligere er 
blevet undervist i.  
Derfor forsøger jeg at tage udgangspunkt i produkter, som de studerende alligevel kender 
fra deres hverdag og derfor kan relatere sig til, og så lade dem analysere, hvordan disse er 
fremstillet (reversed engineering).  

TEORI: Generelle antagelser, generiske modeller, litteratur, standarder 
 

PRAKSIS: Konkrete, specifikke problemer og fremgangsmåder i professionerne 

DEDUKTIV 
tilgang INDUKTIV 

tilgang 
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I min didaktiske planlægning forsøger jeg at tilgodese David Kolb’s erfaringsbaserede, cykli-
ske model (Damlund 2018, p.87). 

 
Figur 2: David Kolb’s model for erfaringsbaseret læring (Damlund 2018) 

 

Undervisningen og den sideløbende eksamens-case-opgave søger at skabe en konkret fælles 
erfaring, som gruppen skal tage udgangspunkt i (besøg virksomheden; observér/oplev), det 
skal resultere i, at de studerende reflekterer, så de kan forstå/begribe, hvad der foregår (når 
de sammenholder det observerede med undervisningens teorier og modeller), afslutningsvis 
skal de konkludere og fremsætte forbedringsforslag, som afprøves (i gruppen, i klassen eller 
i virksomheden). 
Men jeg oplever alligevel ofte, at de studerende i denne proces har meget vanskeligt ved at 
abstrahere og drage paralleller, fra dét de lærer på DMJX (teorier og modeller) til den måde, 
hvorpå de skal anvende det i fx case-opgaven, når de analyserer en virksomheds frem-
gangsmåder (ofte kaotisk praksis). Der sker ikke den ønskede transfer. Mange studerende 
oplever, at teori og praksis tilsyneladende ikke har noget med hinanden at gøre, at teorierne 
er en forestilling om den ideelle verden, mens praksis er dagligdagens just-do-it-approach. 
En årsag kan være, at de studerendes abstraktionsvanskeligheder blandt andet skyldes, at 
vores forløb er så korte (3 eller 6 uger), at de ikke kan nå et komme i dybden med stoffet og 
opbygge en form for rutine, inden de skal videre til næste forløb. De kommer, så at sige, kun 
en gang rundt i Kolb’s læringscyklus. Faktisk kommer de end ikke hele vejen rundt, da de ikke 
helt opnår en ny oplevelse af deres afprøvning. 
Desuden er de fag/emner, jeg underviser i, enkeltstående og kræver ingen fagfaglige forud-
sætninger, inden vi går i gang, ligesom dét fagfaglige stof jeg lærer dem, ikke anvendes i nog-
le af de efterfølgende forløb, med mindre de selv tilvælger det på vores valgfagssemester. 
Det anser jeg som både et didaktisk og et pædagogisk problem. 
 

At være ansvarlig for et forløb, vil i MPL-afdelingen sige, at jeg er ansvarlig for didaktik og 
pædagogik på forløbene, at jeg skal tilrettelægge og strukturere forløbet, fastlægge pensum, 
fremstille skema og fagbeskrivelse, træffe aftaler med eventuelle eksterne undervisere, samt 
oprette og vedligeholde forløbets side på vores web-baserede LMS (Moodle). Derudover skal 
jeg fremstille eksamensopgave, være eksaminator og igangsætte og følge op på evaluerings-
processen. Desuden tager jeg selv hovedparten af undervisningen og vejledningen. 

OPLEVE

REFLEKTERE

BEGRIBE

AFPRØVE
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Det betyder også, at jeg som professionel i min stilling er gået fra at være fagfaglig professi-
onel/ekspert (som jeg blev ansat til at være i 1998) til nu at skulle være didaktisk og pæda-
gogisk professionel (som adjunkt/lektor), som Dale argumenterer for, at jeg bør være (Dale 
1998). Fra at have fokus på at være et fagfagligt fyrtårn er hovedopgaven nu at sikre, at de 
studerende får mulighed for at opnå den ønskede læring. 
En god hjælp til sikring af alt dette kan findes i Erling Lars Dales tre komplementære kompe-
tenceniveauer (K1, K2 og K3), som alle bør indgå i den forløbsansvarliges overvejelser og prak-
tisering. (Dale 1998). Dét, at de er komplementære, vil sige, at de er fuldstændiggørende, og 
at de tilsammen understøtter hinanden og gør feltet komplet. Som professionel er det min 
opgave at sikre dette, hvilket jeg har illustreret med nedenstående figur: 
 

 
 

Figur 3: Model over Dales tre komplementære kompetenceniveauer 
 

Ved at anvende denne model i forbindelse med tilrettelæggelse af de enkelte undervisnings-
forløb (K1) ses nødvendigheden af at sikre sammenhæng imellem de tre kompetenceniveau-
er, således at der dels tages højde for, hvad bekendtgørelse og studieordning opstiller af 
krav og rammer (K2), og dels drager konsekvensen af den didaktiske forskning (analyse, re-
fleksion og diskussion), der har været i forbindelse med forgående undervisningsforløb og 
uddannelsesevalueringen generelt (K3). 

 K2 
 

Udvikling af  
lokale læreplaner 

K3 
 

Kommunikation  
med og  

konstruktion af  
didaktisk teori 

K1: Målrettede aktiviteter for realisering af læring. 
Underviserens planlægning (forhåndsbestemmelse) af undervis-
ningsforløb i overensstemmelse med K2 og K3.  
• Kommunikation af mål og relevans så der opstår motivation 

til læring.  
• De studerende skal opdrages til at fortsætte med emnet når 

undervisningen er afsluttet (opdragende undervisning). 
DMJX-MPL: 
• Fagbeskrivelse og målbeskrivelse 
• Pensum 
• Skema 
• Øvelser 
• Eksamensopgave 

K2: Kollektive beslutninger og fælles strategiske valg i overensstemmelse  
med bekendtgørelser, interne politikker og didaktisk teori (K3): 
• Hvordan realiseres forskrifterne og hvad skal prioriteres? 
• Hvad skal der gøres? 
• Hvordan skal vi opnå det ønskede resultat? 
• Hvilket tidsrum gælder planen for? 
• Hvem gør hvad på hvilket tidspunkt? 

DMJX-MPL: 
• Evaluering af eksisterende undervisningsstruktur 
• Valg af fagområder og deres omfang 
• Valg af niveau og progression 
• Valg af sekvenser, rækkefølge og tidspunkter 
• Udarbejdelse af studieordning 

K3: Underviseren skal være i stand til at tage analytisk forskningsafstand til sin egen undervisning.  
Læreplanforskning og udvikling af læreplanteori. 
Didaktisk teori skal bruges som en del af referencerammen i kollegiale dialoger, hvor begreberne giver mulighed for kognitiv genskabel-
se, genopbygning af undervisningssituationer i bevidstheden - rekonstruktion af undervisning (dét, som Dale kalder didaktisk forskning)  
DMJX-MPL: 
• Refleksion over didaktik, pædagogik og praksis 
• Gennemgang af forgående evalueringer (kvantitative og kvalitative) samt evalueringssammenskrivning (refleksion) 

K1 
 

Undervisningens  
gennemførelse 
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2 GRUNDUDDANNELSERNE – om undervisning på Professionsbachelorniveau 

I dette kapitel vil jeg først give en introduktion til MPL-uddannelsens nuværende struktur, og 
hvor mine undervisningsforløb indgår i denne. Dernæst vil jeg gå i dybden med et af mine 
undervisningsforløb, hvor jeg dels beskriver planlægningsfasen, anvendt didaktik, og dels in-
viterer læseren ind i klasseværelset, anvendt pædagogik.  
Overordnet set er MPL-uddannelsen opdelt i tre hovedblokke af grundfag, som hver inde-
holder en del tværfaglige emner. Disse er placeret på de tre første semestre. På 4. semester 
er der mulighed for at tage et semester i udlandet, ligesom vi får internationale studerende 
ind på 4.semester. 5. semester er afsat til praktik, mens 6. semester har fokus på metode og 
videnskabsteori, som lægger op til bachelorprojektet. De tre første semestre består således 
af obligatoriske grundfag, mens de tre sidste semestre giver mulighed for toning / specialise-
ring, afhængig af hvad den studerende vælger. 
 

UNDERVISNINGSFORLØB 1. sem. 
Forretning 

2. sem. 
Projekt 

3. sem. 
Produktion 

4. sem. 
Internationalt 

5. sem. 
Praktik 

6. sem. 
BA 

MEDIEUDVIKLING 5 ECTS      
ORGANISATION OG LEDELSE 5 ECTS      
ERHVERVS- OG MEDIERET 5 ECTS      
ERHVERVSØKONOMI 5 ECTS      

MARKEDSFØRING 10 ECTS      
PROJEKTSTYRING   10 ECTS     
PRÆSENTATION OG PROJEKTKOMMUNIKATION  10 ECTS     
PROJEKTLEDELSE OG SAMARBEJDE  10 ECTS     
INNOVATION X (tværfagligt på hele DMJX)   5 ECTS    

TV OG VIDEOPRODUKTION   10 ECTS    
ONLINE MEDIEPRODUKTION   10 ECTS    

GRAFISK PRODUKTION   5 ECTS    

MANAGE AND LEAD (Continuous Improvement*) (in English)    10 ECTS   

MARKETING, DATA, INSIGHTS AND CONTENT (in English)    10 ECTS   

MEDIA PRODUCTION (in English)     10 ECTS   
PRAKTIKFORLØB     30 ECTS  
VIDENSKABSTEORI OG METODE      15 ECTS 

BACHELORPROJEKT (er BA-vejleder og eksaminator)      15 ECTS 

Tabel 2: Oversigt over MPL-uddannelsens forløb og deres placering (mine forløb er markeret med rødt), som det så ud ulti-
mo 2019, for de tre første semestre, mens de sidste semestre vil være gældende fra 2020. 
*Det kommende internationale forløb Manage and Lead bliver en ny version af Continuous Improvement, som blev afholdt 
for sidste gang i foråret 2019 og som vil blive beskrevet i det følgende. 
 

Som det ses, er MPL-uddannelsen struktureret af intensive undervisningsforløb (blokke) af 
tre eller seks ugers varighed (5 eller 10 ECTS). De studerende har derfor ét emne i tre eller 
seks uger, hvorefter de går videre til det næste. Det giver måske en fordel for nogle af de 
mindre fag, men det er ikke nødvendigvis den didaktik, der fordrer den bedste læring, da en 
del fagfaglige emner kræver længere modnings- og refleksionstid hos de studerende.  
Desuden vil det være vanskeligt for en studerende at følge med, hvis personen bliver syg i en 
uge. Men sådan er rammerne altså – i øjeblikket. 
 

I det følgende vil jeg gennemgå den sidste version af forløbet Continuous Improvement, som 
er et 6-ugers forløb, og som jeg afholdt for sidste gang i 2019. Fra 2020 skal det splittes op i 
flere valgbare elementer, og det ændrer navn til Manage and Lead.  
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Efter at have læst bogen Undervisning på Professionsuddannelser, hvori følgende citat frem-
går; 

”Det er alle sammen fine didaktiske måder at organisere undervisningen på, men i ingen af dis-
se præsentationer har jeg endnu læst en adjunkts refleksioner over, hvorfor det ikke virkede.  
På en eller anden måde virker det hver gang” (Damlund 2018, s.60) 

 

har jeg valgt at tage udfordringen fra Damlund op og skrive om et forløb, der ikke virkede 
som forventet/håbet. 

2.1 Det internationale forløb Continuous Improvement (10 ECTS på 4. semester) 
4. semester er MPL-uddannelsens internationale semester. Det er her vores studerende kan 
rejse ud som udvekslingsstuderende, og det er her vi modtager internationale studerende, 
som skal følge vores undervisning. De internationale studerende binder sig i princippet til he-
le semesteret, som består af tre forløb af 10 ECTS-point. I 2019 havde jeg ansvaret for det 
midterste forløb, som bar titlen Continuous Improvement, og som jeg har haft ansvaret for 
siden 2010.  
Forløbet har et internationalt fokus og handler i princippet om, hvordan lokale og internati-
onale virksomheder kan tilpasse sig (overleve) i en global verden med skiftende krav fra sam-
fund og kunder, om overholdelse af forskellige internationale standarder for kvalitet, miljø, 
klima, social ansvarlighed, mens de samtidig søger at optimere deres processer, så de kan 
forblive konkurrencedygtige i den globale konkurrence (se fagbeskrivelse, bilag 5.3, side 
101). 
 
Forløbet har siden 2010 gennemgået væsentlige forandringer og tilpasninger, i takt med at 
MPL-uddannelsen, de studerende (ansøgerprofilen) og professionerne (dimittendfunktio-
nerne) har ændret sig. De væsentligste ændringer af forløbet har været:  
 

• Da det i 2015 gik fra at være et dansksproget valgfag til at være et engelsksproget valgfag for 
ca. 20 danske studerende. De individuelle ugeopgaver i form af videnskabelige artikler blev bi-
beholdt 

• Da det i 2017 gik fra at være et valgfag til at være et obligatorisk fag for ca. 40-50 studerende 
og i den forbindelse fra at være tilrettelagt som overvejende individuelt selvstudium med 
ugentlige skriftlige opgaver i form af videnskabelige artikler med individuel feedback - til at væ-
re et obligatorisk forløb baseret på gruppeopgaver 

• Da det blev flyttet fra at være placeret på 5. semester efter praktikperioden til nu at være pla-
ceret på 4. semester før praktikperioden. 

 

Inden ændringerne i 2015 fungerede forløbet forholdsvist godt, og de studerende var meget 
tilfredse. De syntes at det var hårdt, at de lærte meget, og at det var rart at have individuelle 
opgaver – ifølge evalueringerne, som havde en høj score.  
Efter ændringerne forsøgte jeg et par år at fastholde konceptet med de videnskabelige artik-
ler (ugeopgaverne) dog nu som gruppeopgaver, da tiden ikke tillod, at jeg kunne rette og gi-
ve feedback på 40-50 individuelle opgaver hver uge. Evalueringerne viste naturligvis falden-
de tilfredshed og stigende frustration blandt de studerende fra 2014 til 2018 (Se tabel 4), så 
jeg eksperimenterede med ændringer fra år til år og spurgte kollegaer til råds. 
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Da jeg startede med at have internationale studerende, kom det lidt bag på mig, at en del af 
dem havde meget vanskeligt ved at indgå i gruppearbejde. Særligt de internationale stude-
rende fra Korea, Indien, Chile og Mexico var meget utrygge ved alt den sociale og demokrati-
serende gruppedynamik, som vi danskere er opfostret med lige siden børnehaven. 
 

2019 
41 studerende i alt, 
heraf 14 internationale 
studerende fra: 

2018 
48 studerende i alt, 
heraf 10 internationale 
studerende fra: 

2017 
50 studerende i alt, 
heraf 16 internationale 
studerende fra: 

2016 
18 studerende i alt, 
heraf 10 internationale 
studerende fra: 

2015 
24 studerende i alt, 
heraf 8 internationale 
studerende fra: 

Canada, USA,  
Holland, Belgien,  
Australien,  
Grækenland, Østrig 

Canada, Belgien, Hol-
land, Mexico,  
Korea, Tyskland,  
Island 

Canada, USA,  
Mexico, Chile,  
Indien, Tyskland,  
Australien, Libanon, 
Holland 

Canada, USA,  
Holland,  
Venezuela/Spanien 

Canada,  
Tyskland,  
Australien 

Tabel 3 Oversigt over indkomne internationale studerende og deres geografisk fordeling 

 
Hovedfokus har igennem alle årene været på, hvordan virksomheder kan anvende internati-
onale standarder og anbefalinger i deres daglige drift. Det drejer sig især om internationale 
standarder for Environmental Management, Quality Management, Corporate Social Re-
sponsibility og Lean Management. Det betyder også, at den grundlæggende litteratur på for-
løbet består af de originale internationale standarder, samt litteratur der beskriver, hvordan 
disse kan anvendes i praksis (se fagbeskrivelsens litteratursektion, bilag 5.3.1, side 103). 
 
Ideen er, at de studerende skal finde/vælge en virksomhed, som de skal besøge for dér at 
observere nuværende fremgangsmåder. Efterfølgende skal de fremsætte optimeringsforslag 
og forslag til, hvordan denne specifikke virksomhed med fordel kan anvende disse internati-
onale standarder og anbefalinger (se opgavebeskrivelsen, bilag 5.3.3, side 106).  
Da de studerende i princippet kan vælge en hvilken som helst virksomhed, som de på en el-
ler anden måde kan få adgang til, har det givet mange interessante indblik i talrige typer af 
virksomheder som fx Lagkagehuset, Aller, DR, TV2, Metronome og mange andre.  
Det har især givet mange interessante indlæg fra de internationale studerende. En australsk 
studerende skrev om en australsk vinproducent, Treasury Wine Estates (TWE), som han hav-
de familiære relationer til, og hvordan de med fordel kunne producere vin i overensstem-
melse med alle de internationale standarder og anbefalinger. 
En amerikansk studerende skrev om, hvordan guldminedrift i Chile kunne foregå under hen-
syntagen til internationale standarder for miljø og CSR. Hans far havde ansvaret for driften af 
Atacama Pacific Gold Corporation, som opererede i en chilensk ørken. Andre tog udgangs-
punkt i et canadisk mediehus, en californisk bager og en amerikansk finansieringsvirksom-
hed. Alle med det til fælles, at de skulle forsøge at applikere internationale standarder på 
disse virksomheders fremgangsmåder. 
 

For mig som underviser giver det et interessant indblik i forskellige internationale virksom-
hederes aktuelle fremgangsmåder. For de studerende er det naturligvis hensigten, at denne 
didaktiske form skal være med til at bygge bro imellem teori og praksis og dermed skabe en 
transfer.  
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Men der er altid slanger i paradis. Det har igennem årene været vanskeligt for de studerende 
at abstrahere fra de krav og anbefalinger, der fremgår af de internationale standarder, og så 
de observerede fremgangsmåder, de oplever hos virksomheden. Alt for mange opfatter det 
som to parallelle spor, et teoretisk og et praktisk, som aldrig mødes. Samtidig har de en ten-
dens til at mene, at dét de observerer i virksomhederne må være ”det rigtige”, mens dét de 
har med fra undervisningen og litteraturen er en idealiseret, teoretisk ide om de perfekte 
fremgangsmåder – hvilket delvist er sandt.  
 
Efter besøgene i virksomheden får de kort sagt opfattelsen af, at det, der gøres i virksomhe-
derne, må være det rigtige (ellers ville de vel ikke gøre det), mens dét de internationale 
standarder og anbefalinger opstiller som krav og anbefalinger, af de studerende betragtes 
som værende mere eller mindre urealistisk. 
Så på en måde er det aldrig lykkedes mig helt at trænge igennem til de studerende, hvad an-
går min didaktik og pædagogik. Jeg syntes ikke, at de bliver helt i stand til at koble teori og 
praksis sammen til nye frugtbare løsninger for virksomhederne. 
På den anden side set, så går det faktisk meget godt til den afsluttende eksamen, som består 
af en skriftlig grupperapport og en individuel multiple choice test. 
Stort set alle består, og der er altid 2-3 studerende, der får 12. De studerende har altså lært 
stoffet i tilstrækkelig grad, men jeg sidder ofte tilbage med en fornemmelse af, at mange af 
dem måske ikke helt har forstået, hvordan de internationale standarder og anbefalinger rent 
faktisk kan anvendes af disse virksomheder. Det kan naturligvis heller ikke udelukkes, at det 
er for nemt at bestå på dette forløb. 
 
Det sætter naturligvis spørgsmål ved, om det er den rigtige måde at undervise og udprøve 
forløbet på – eller om jeg har for høje forventninger. Begge dele er sandsynligvis tilfældet. 
På den ene side har jeg et ønske om, at forløbet skal have et analytisk, akademisk og univer-
sitært islæt over sig. Der er en del litteratur, og det kræver selvdisciplin at kunne påtage sig 
selvstudiet. Jeg indleder hvert emne med korte introducerende, traditionelle foredrag – en 
slags seminarrække. 
På den anden side vil jeg også gerne have en praktisk tilgang til emnerne. Derfor er det et 
krav, at de finder en virksomhed, som de kan besøge, for at observere og interviewe rele-
vante personer. 
Begge dele går for så vidt meget godt. Det er i sammenkoblingen, at min didaktik ser ud til at 
svigte. Det er i forventningen om, at de studerende drager ud i verden for at undersøge, ob-
servere, analysere og fremsætte forbedringsforslag, at mine forventninger er for høje. 
Samtidig har didaktikken, hvor der er afsat en del tid til selvstudie, givet udfordringer med 
især nogle af de nordamerikanske studerende, som bruger deres studieophold i Danmark til 
at rejse ud og se Europa på bekostning af deres studieaktivitet. 
 
Et retrospektivt blik på den didaktiske trekant fortæller mig, at jeg tidligere har haft alt for 
meget fokus på Retorik-siden, mens jeg stort set har forsømt Kateketik-siden. Jeg mener dog, 
at Metodik-siden har fungeret forholdsvist tilfredsstillende, omend de studerende ikke helt 
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har lært at sammenkoble teori og praksis – samt at transfer ikke synes at lykkedes. Men det-
te kan også tilskrives Retorik- og Kateketik-siderne. 
 

 INDHOLD  

Retorik 
Undervisers måde at omgå, præsentere  

og behandle indholdet 
Praksis læringsteori 

Lærercentreret og indholdsorienteret position 
 

UNDERVISER  

Metodik 
Studerendes aktiviteter med indholdet 
Konstruktivistiske læringsteorier 
Deltagercentreret læringsorienteret position 
 
 
STUDERENDE 

 Kateketik 
Relationen mellem underviser 

og studerende 

 

 

Figur 4. Den didaktiske trekant, efter Hopmann 1997, s.201 (Ulriksen 2016, s. 272) 
 

2.1.1 Eksperiment Flipped Classroom 

Da forløbet i foråret 2019 alligevel skulle gennemføres for sidste gang i denne form, beslut-
tede jeg at foretage et drastisk, didaktisk eksperiment. Jeg ønskede at vende det hele på ho-
vedet. Jeg havde igennem noget tid diskuteret konceptet Flipped Classroom (Schunk 2016) 
med en af mine kollegaer, som selv havde prøvet det, og jeg besluttede at give det en chan-
ce.  
Da Flipped Classroom overvejende er et spørgsmål om didaktik, at indrette og planlægge un-
dervisningens struktur (Skov og Jørgensen, i Schunk 2016, side 72-91), spejlvendte jeg så at 
sige den didaktiske trekant. Jeg rykkede Retorik-siden over imellem Indhold og Studerende, 
mens Metodik-siden blev rykket over imellem Underviser og Indhold.  
 

 INDHOLD  

Metodik 
Studerendes aktiviteter med indholdet 

Konstruktivistiske læringsteorier 
Deltagercentreret læringsorienteret position 

 
 

UNDERVISER  

Retorik 
Undervisers måde at omgå, præsentere  
og behandle indholdet (via Video) 
Praksis læringsteori 
Lærercentreret og indholdsorienteret position 
 
STUDERENDE 

 Kateketik 
Relationen mellem underviser 

og studerende 

 

 

Figur 5. Den didaktiske trekant, efter Hopmann 1997, (Ulriksen 2016, s. 272), hvor jeg har byttet rundt (Flipped) 
på Retorik og Metodik 

 

Ideen var, at dét som de studerende før fik som forelæsninger, nu skulle gøres til hjemmear-
bejde, mens det, der før var hjemmearbejde, skulle flyttes ind i klassen, hvor vi sammen 
kunne diskutere og løse problemstillingerne. 
Dermed kunne de studerende arbejde med Blooms laveste taksonomiske niveauer der-
hjemme (forstå, lytte, huske), mens der i klassen kunne arbejdes med de højere taksonomi-
ske niveauer (analysere, vurdere og perspektivere). 
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Da denne didaktiske trekant primært var målrettet grundskolen, tog jeg mig den frihed blot 
at anvende den som inspirationskilde mere end som en model, der skulle følges slavisk. Jeg 
havde den opfattelse, at studerende på professionsuddannelser, som i forvejen havde gen-
nemført en gymnasial uddannelse, ville have nemmere ved at gribe konceptet om Flipped 
Classroom. Det skulle vise sig, at jeg tog fejl. 
 

En måned inden forløbets begyndelse oprettede jeg derfor forløbssiden på vores LMS, hvor 
jeg forberedte de studerende på, at didaktikken nu var en anden. Jeg beskrev ideen med ne-
denstående figur og jeg fandt tre forklarende videoer: 
 

 
Please notice, that this course is planned as a Flipped Classroom Learning course. 

Except for day one, there will be no traditional classroom teaching. 
 

VIDEO: Flipping Your Class: What is a Flipped Class? (0:59) 5 
VIDEO: The Flipped Classroom Model (3 min) 6 
VIDEO (in Danish): Hvad er flipped classroom og flipped learning? (4:19 min) 7 

 
Jeg havde en del overvejelser vedrørende de videoer, som skulle udgøre den bærende del af 
de studerendes hjemmearbejde. I princippet kunne jeg optage min egen engelsksprogede 
undervisning, men jeg mente, at det ville være mere hensigtsmæssigt at finde tilsvarende vi-
deoer fra andre mere internationale og professionelle video-producenter. Alle fagemnerne 
var jo internationalt anerkendte, og der undervises i disse emner mange steder i verden. Til 
emnet Lean Management anvendte jeg tre glimrende kurser med tilhørende selvtests fra 
Lynda.com: 
• VIDEO-course Lean Foundations. A beginner level video course consisting of 27 small videos. Total of 1 

hour and 37 minutes 
• VIDEO-course Six Sigma Foundations. A beginner-level video course consisting of 37 small videos less 

than 5 min a total of 1 hour and 53 minutes  
• VIDEO-course DMAIC tools. Define and measure. An Intermediate-level video course consisting of 19 

small videos. A total of 1hour and 25 minutes  
 

                                                      
5 Se videoen her: https://youtu.be/LYBUJMmqsK4  
6 Se videoen her: https://youtu.be/qdKzSq_t8k8  
7 Se videoen her: https://youtu.be/erBjuEwvXrs  

https://youtu.be/LYBUJMmqsK4
https://youtu.be/qdKzSq_t8k8
https://youtu.be/erBjuEwvXrs
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Til de andre emner fandt jeg 29 andre små videoer fra YouTube, som overvejende var fra 
andre internationale universiteter eller organisationer. 
Udover disse små videoer anvendte jeg ca. 500 siders original international litteratur fra ca. 
30 kilder (se fagbeskrivelsens litteratursektion, bilag 5.3.1, side 103). Noget af dette var dog 
valgfrit, afhængigt af hvilke emner de valgte til deres Optional Subjects. Ja, allerede her kan 
jeg se, at mine ambitioner nok var for høje. 
Herudover havde jeg programsat 10 tilstedeværelsesdage, der inkluderede 23 diskussions-
sessioner og øvelser (se skemaet, bilag 5.3.2, side 105), samt tre dage til gruppevejledninger 
undervejs. 
Inden første undervisningsdag havde jeg via vores LMS sendt en besked til de studerende, 
hvori jeg beskrev de overordnede rammer og forventninger til dette forløb, inkl. gruppedan-
nelse og valg af virksomhed. 

2.1.2 Første undervisningsdag – og nedslag i de øvrige 

Første undervisningsdag, den 11. marts 2019, mødte jeg op kl. 08:45 for at gøre klar og tjek-
ke, at alt var i orden. Kl. ca. 09:00 sad der 37 studerende, som alle var mødt op med hver de-
res unikke biografi (Damlund 2018, p. 35-40), ønsker og behov.  
På holdet var tilmeldt 41 studerende fordelt som 14 internationale udvekslingsstuderende (5 
fra Canada, 3 fra Holland, 2 fra Belgien, 1 fra USA, 1 fra Australien, 1 fra Grækenland og 1 fra 
Østrig) og 27 danske hjemmeblivende studerende. Dermed var der 7 studerende, der havde 
engelsk som modersmål, mens resten af os havde engelsk som fremmedsprog.  
10 % af de studerende (4 studerende) var fraværende på denne første dag. Men da forløbet 
var et såkaldt eksamensforløb, hvor kun præstationen ved eksamen talte, ville det i praksis 
sige, at fremmøde og gruppeaktivitet ikke var en del af kravene til dette forløb. Desværre. 
 
Efter en del uformel smaltalk gik jeg i gang. Første undervisningsdag var den eneste på forlø-
bet, som ikke var struktureret som Flipped Classroom. 
Det er min erfaring, at noget af det første, man bør gøre, er at forklare hvorfor vi er til stede, 
og hvad der skal ske. Det vil typisk være nogle af de spørgsmål, som de studerende sidder 
med. 
 
På min masteruddannelse lærte jeg, hvordan dette kunne gribes an i faget forandringsledel-
se, hvor vi havde en erhvervspsykolog som underviser. Man kan godt argumentere for, at et 
nyt undervisningsforløb kræver forandringsledelse, da de studerende skal ændre adfærd og 
tilegne sig ny viden, kompetencer og færdigheder. Som underviser håber man jo i en vis for-
stand på, at der sker det, som Illeris kalder en transformativ læring (Damlund 2018), hvor de 
studerende efterfølgende ændrer adfærd og tankemåde.  
I forløbet Continuous Improvement var det mit håb, at de studerende efter forløbet ville se 
virksomheder og arbejdsprocesser på en ny måde, at de bedre kunne forstå den kontekst, de 
var placeret i og dermed i princippet blive en bedre medarbejder. Både i deres aktuelle stu-
diejob og i deres fremtidige stillinger. Altså transformativ læring, hvilket er en forandring, 
som kræver forandringsledelse. 
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Derfor anvender jeg formlen for god forandringskommunikation:  
 

Succesful forandringskommunikation = Hvorfor X Hvad X Hvordan 
 

Hvis en af de tre parametre udebliver (= 0), bliver hele ligningen lige med 0, og de studeren-
de forstår ikke hensigten, er utrygge eller lignende.  
Derfor gennemgår jeg altid dette som det første: 
• HVORFOR (skal vi have dette forløb)? 

Jeg begynder med at vise og forklare de fagrelevante krav fra MPL-bekendtgørelsen 
(BEK nr 510 af 24/05/2013), de krav som har med dette forløb at gøre. Så siger jeg, halvt 
i spøg; ”Et enigt Folketing har således vedtaget, at I skal lære dette på MPL”.  
Herefter forklarer jeg, hvordan vi på DMJX har valgt at fortolke og formulere disse krav i 
MPL’s studieordning og fagbeskrivelse for forløbet Continuous Improvement. 

• HVAD (skal vi lære)? 
Her gennemgår jeg fagbeskrivelsens læringsmål, som jeg uddyber punkt for punkt.  

• HVORDAN (skal vi lære alt dette)? 
Her forklarer jeg de didaktiske og pædagogiske overvejelser og ikke mindst resultatet af 
disse ved at forklare hvordan emner hænger sammen med den valgte litteratur, hvor-
dan dette passer ind i skemaet, hvor de kan finde materialet på LMS, og ikke mindst 
hvordan de skal arbejde og udprøves i dette forløb (de får eksamensopgaven på dag 1).  
Det er også her jeg præsenterer konceptet om flipped classroom. 

 

Det var min opfattelse, at det gik godt. Øvelserne, diskussionerne og gruppedannelsen gik, 
som jeg havde håbet på. Anden dag, som var den første fagfaglige dag, gik forholdsvist godt, 
dog var diskussionsøvelserne ikke så fagfaglige som jeg havde forventet. Jeg kunne høre, at 
der foregik en del privat snakken og social interaktion. 
 

På dag 3, hvor vi virkelig skulle i dybden med de fagfaglige emner (Lean Value vs. Waste), 
begyndte der at tegne sig et billede. En halv time før start havde jeg været inde på vores LMS 
for at analysere studieaktiviteten blandt de studerende. Det viste sig, at kun ca. halvdelen af 
de studerende havde klikket på dagens pensum (set videoerne og downloadet teksterne). 
Det kunne derfor forventes, at halvdelen af de studerende derfor ikke havde den fagfaglige 
ballast til at indgå i klasseøvelser og diskussioner. 
Kl 09:00 var kun 11 af 41 fremmødt, men vi gik alligevel i gang og senere dukkede 7 mere op. 
Så på denne tredje dag deltog kun 18 af 41 studerende (23 fraværende). 
Ved klasseøvelserne, hvor jeg satte de studerende til at diskutere 2-og-2 om problemstillin-
ger vedr. dagens pensum, kunne jeg høre at de talte om alt muligt andet privat og kun meget 
lidt om emnet. 
Ved en anden øvelse, hvor jeg beder dem om at udfylde et fagfagligt skema og uploade det 
til Moodle (LMS), er der kun en af grupperne, der gør dette. 
 

Jeg diskuterede det med dem i klassen, og jeg spurgte blandt andet, hvorfor de ikke forbe-
redte sig til undervisningsdagene. De studerende gav udtryk for, at de ville ”læse op”, når 
eksamen nærmede sig. De mente, at der var tid nok. 
Jeg forklarede dem igen om konceptet vedrørende Flipped Classroom og spurgte dem derfor 
om, hvordan de havde det med klasseøvelserne, hvor det var hensigten, at der skulle foregå 
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en fagfaglig diskussion og problemløsning. De sagde, at det var frustrerende, hvis man ikke 
havde læst og forberedt sig. 
På trods af dette blev det ikke bedre de efterfølgende dage. 
 

Dag 4: (Lean Six Sigma Tools) 
Ved lektionens start havde kun 16 studerende klikket på (set) dagens pensum og kun 12 stu-
derende havde åbnet mappen med yderligere litteratur.  
Kl 09:00 var 25 af 41 studerende fremmødt (16 fraværende), senere kom yderligere 4. 
De 3 klasseøvelser så ud til at virke godt (DMAIC, Flow Chart, OEE). De studerende slog op i 
litteraturen under øvelsen. Enten for at eftertjekke, hvilket jo er fint, eller for at læse for før-
ste gang (?). Men enkelte studerende sad bare med et tomt udtryk i øjnene med tankerne 
andet steds, mens andre snakkede om ikke-fagfaglige emner. 
 

Dag 6: Quality Management Systems  

26 af 41 studerende fremmødt. Jeg var i tvivl om, hvorvidt nogen af de studerende havde 
læst eller set videoerne. Det lød som om, at de diskuterede ud fra, hvad de syntes, mente og 
troede. De brugte ikke tiden til at slå op i litteraturen, og så var der en del privat snak. To sad 
alene og tjekkede deres mobiltelefoner. 
 

Dag 7: Environmental Management Systems (ISO 14001, EMAS and Eco-Labels) 
19 studerende fremmødt kl 09:00, yderligere 6 kom i løbet af formiddagen. 
Ved dagens emne havde jeg en forventning om et lidt større engagement fra de studerendes 
side, da emnerne klima og bæredygtighed jo er noget, der ligger denne generation meget på 
sinde – får man indtryk af. 
Men ved de to første øvelser var det tydeligt, at emnerne var helt nye for dem fra start (in-
gen havde tilsyneladende forberedt sig) og jeg var nødt til at droppe de to sidste klasseøvel-
ser, da de tydeligvis ikke vidste, hvordan de skulle gribe det an. Jeg tog derfor endnu en klas-
sediskussion: ”Er disse emner relevante for den virksomhed I har valgt? – og for jer som per-
soner?”  
Der kom desværre ikke noget nyt frem, der kunne kaste nyt lys over situationen. Jeg diskute-
rede derfor problematikken med mine kollegaer, og en af dem foreslog, at jeg kunne bede 
de studerende, udvalgt tilfældigt, om at fremlægge deres klasseøvelsesresultater for klassen. 
 

Dag 8: CSR (United Nations Global Compact 10 goals & UN Sustainable Development Goals) 
Ved den længste øvelse sagde jeg, at hver gruppe skulle præsentere sit resultat ved øvelses-
afslutningen. De fik mere tid. Det var tydeligt, at de engagerede sig mere i opgaven, men de 
havde ikke forberedt sig inden undervisningsdagen, så de forsøgte at svare på problemstil-
lingerne ved hastigt at slå op i litteraturen (på computeren, da ingen har valgt at have print-
versioner). 
Under de efterfølgende fremlæggelser var der alt for mange, der blot gav udtryk for, hvad de 
mente og syntes. Stort set ingen af argumenterne var velbegrundede og refererede til faglit-
teraturen. 
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2.1.3 Refleksioner, evaluering og selvevaluering 

Jeg må erkende, at dét at ændre didaktikken til Flipped Classroom, ikke fungerede som et 
mirakelmiddel. Faktisk ser det ud til, at min version af Flipped Classroom ikke slog igennem. 
Mere end halvdelen af de studerende forberedte sig ikke inden undervisningsdagene, indgik 
ikke aktivt i klasseøvelserne og i diskussionerne. Dale ville med overvejende sandsynlighed 
diagnosticere undervisningen som værende patologisk (Dale 1998, p.53) om end jeg flere 
gange søgte at tilpasse den undervejs. 
Efterfølgende søgte jeg derfor yderligere inspiration hos kollegaer, YouTube og i litteraturen, 
hvor jeg hos Schunk (2016) blandt andet fandt en didaktisk forståelsesmodel for Flipped 
Classroom (figur 6): 

 
Figur 6: Didaktisk forståelsesmodel over Flipped Classroom (Levinsen et al., i Schunk 2016, p.40) 

 
Jeg kan se, at jeg har undervurderet fase 3 og 4. Det er ikke tilstrækkeligt at stille oplæg i 
form af videoer og tekster til rådighed for de studerende (fase 2). Der skal også være en mu-
lighed for, at den studerende selv kan foretage en formativ evaluering (fase 3), og der skal 
være en opfølgning på dette, når vi efterfølgende mødes i klassen (fase 4). 
Hvis jeg skal fortsætte med, at holde forskningsafstand til min egen undervisning og didaktik, 
som Dales kompetenceniveau K3 tilsiger, at jeg bør kunne (Dale 1998), så er der flere andre 
faktorer, jeg vil fremhæve som mulige forklaringer på de begivenheder, jeg har beskrevet i 
det foregående: 
• Sprogbarrieren fremmer generelt blufærdigheden, og de studerende er derfor mere tilbage-

holdende i klassesituationer i forbindelse med diskussioner og ved at stille spørgsmål 
• Studerendes manglende forberedelse bliver væsentligt mere tydeligt ved flipped classroom 

end ved traditionel klasseundervisning, da undervisningen og aktiviteterne i klassen er helt af-
hængige af de studerendes forberedelsesniveau 

• Når det er sagt, så er det også muligt, at jeg har stillet alt for meget materiale til rådighed. Der 
har muligvis været for mange videoer og tekster, hvilket kan virke for overvældende for de 
studerende 

• Endelig må jeg erkende, at jeg har tendens til alt for kraftig stilladsering i min tilgang til de di-
daktiske forberedelser og ikke mindst opgaveformuleringen 

  

FASE 1 Lærens forberedende arbejde Undervisningsdesign og indhold:
Produktion af video med tilhørende formativt evalueringsskema

FASE 2 Oplæg (hjemme)
Emneafgrænset video (max 5 min.) Formidler fagligt stof, introducere undervisningens 
læringsmål og holder et løbende metaperspektiv på indholdets bidrag til den konkrete 

undervisningsgang (specifikt for klassen og defineret af konteksten)

FASE 3 Formativ evaluering (hjemme)
Elevens udbytte af videoen: Evalueringsskemaet tilgodeser elevens selvkontrol samt 
lærens kontrol og mulighed og mulighed for tilpasning af undervisning ud fra indsigt i 

elevens forståelse og motivation. 

FASE 4 Opsamling (i klassen)
Faglig opsamling og igangsætning (5-10 min. pr lektion): Baseret på 

evalueringsskemaet. Præsentation af læringsaktiviteter til 5. fase med tydelig struktur 
og klare forventninger

FASE 5 Elevarbejde (i klassen)
Elevens aktive arbejde med det faglige stof (35-40 min. pr. lektion). Eleverne kan gå 

en personlig læringsvej. Lærens rolle er at være faglig guide, vejleder, mentor og 
monitør; kan følge op på læringsmål

FASE 6 Lærerens evaluerende arbejde Evaluering: 
Summativ eveluering af eleverne og formativ eveluering af undervisningen



21 
 

I tabel 4 har jeg indsat en oversigt over forløbets evalueringer i de sidste seks år. Oversigten 
viser også fordelingen af danske og internationale studerende, samt overgangen fra at være 
et dansksproget valgfag til et internationalt obligatorisk forløb. 
 

EVALUERINGER 
De studerende bedes om at be-
dømme på en skala fra 1-5, hvor 
5 er den højeste grad af tilfreds-
hed. En værdi på 2,9 eller derun-
der anses for værende ”proble-
matisk” 

2019 
MPL 2017-2020 

Continuous  
Improvement 

10 ECTS 
Engelsksproget 
obligatorisk fag  
på 4. semester 

2018 
MPL 2016-2019 

Continuous  
Improvement 

10 ECTS 
Engelsksproget 
obligatorisk fag  
på 4. semester 

2017 
MPL 2015-2018 

Continuous  
Improvement 

10 ECTS 
Engelsksproget 
obligatorisk fag  
på 4. semester 

2016 
MPL 2014-2017 

Continuous  
Improvement 

10 ECTS 
Engelsksproget  

valgfag 
 på 4. semester 

2015 
MPL 2013-2015 

Continuous  
Improvement 

10 ECTS 
Engelsksproget  

valgfag  
på 4. semester 

2014  
MPL 2012-2014 

Miljø- og  
Kvalitetsledelse 

15 ECTS 
Dansksproget  

valgfag 
 på 4. semester 

Antal studerende 41 48 50 18 24 14 
Fordeling 14 internatio-

nale og  
27 nationale 

10 internatio-
nale og  

38 nationale 

17 internatio-
nale og  

33 nationale 

11 internatio-
nale og  

7 nationale 

8 internationale 
og  

16 nationale 

14 nationale 
studerende 

Antal svar 12 30 33 14 11 12 

Svarprocent 29,3 % 62,5 % 67,4 % 77,8 % 42,3 % 85,7 % 
Was the course generally de-
signed in a way that enabled you 
to attain the goal of the objec-
tives? 

3,92 3,33 1,87 3,42 3,45 4,58 

Was the workshop or exercises 
generally conducted in a way 
that enabled you to attain this 
goal? 

3,83 3,31 1,87 3,25 2,82 4,50 

Have you actually attained the 
goal of the course? 3,55 3,22 2,39 3,83 3,70 4,25 

Tabel 4. Oversigt over de studerendes evalueringer de sidste 6 år 
 

I tabel 5 er indsat kommentarer fra de studerende på 2019-forløbet 
Text input 2019: What challenges were you faced with during the course? 
 

• I have had other stuff outside course, claiming my attention. But the energi i did put in the course, was well returned. 
• Hard to say when you are in a group where it feels like an one man army 
• I would be nice if Michael was a bigger part of the Team Formation to make sure there was the right balance of team 

roles in all groups. 
• Groupwork 
• It was difficult with the flipped classroom because a lot of people didn't read. 
• The flipped classroom was new and took some adjustment. Every course should be flipped classroom. It makes it 

more important to read the curriculum when the teacher doesn't walk you threw it, but require you to use the theory. 
• Even though we had a pretty mixed group (of belbins teamroles), our personal characters and expectations to the 

teamwork did not match. This was a challenge. 
• The group.... :-))))) 
• No need for the whole class to hear each pitch (pitstops), it could easily be changed to only the teacher and each 

group. In the multiple choice, i found it hard to jump around in the literature, because of all the questions being in 
random order. For me it serves no purepose to randomize the multiple choice other to make it harder to place each 
questions in the students head. 

• Non 
• Team formation and finding a good case-company. 

Tabel 5 Fritekstfelt fra evalueringen, hvor 11 af de 41 studerende (27%) har valgt at komme med input. 

 
Her er flere interessante kommentarer, som vil indgå i udviklingen af det næste forløb. Sær-
ligt vedrørende Flipped Classroom og gruppearbejde. 
I skrivende stund (november 2019) har jeg netop påtaget mig rollen som International koor-
dinator for hele MPL’s internationale semester (4. semester), så fremover bliver det mit an-
svar at sikre didaktikken på tværs af semesteret.  
Der er noget at tage fat på. 
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3 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE – om undervisning af erfarne praktikere 

I dette kapitel vil jeg komme ind på de aktiviteter, jeg har haft på efter- og videreuddannel-
sesområdet. Jeg har som tidligere nævnt anvendt ca. en tredjedel af min tid på dette område 
i de første ca. 12 år af min ansættelse. Jeg har blandt andet tilrettelagt og afholdt eksterne 
kurser for Novo Nordisk, Politiskolen, reklamebureauer, trykkerier og andre virksomheder. 
Jeg har desuden undervist på to kurser hos CBS og DTU (se bilag 2.3, 2.4 og 2.5). 
I dette kapitel vil jeg imidlertid koncentrere mig om de aktiviteter, jeg har haft i min adjunkt-
periode fra 2016-2019, hvorfor kapitlet bliver lidt kortere end de øvrige hovedkapitler. 
 
Det, der især kendetegner dette område, er at kursisterne i de fleste tilfælde er voks-
ne/modne mennesker, der af forskellige årsager har brug for en opgradering. Enten fordi de 
selv ønsker at komme videre i deres liv, eller fordi deres arbejdsgiver eller samfundet har 
sendt dem på et efteruddannelsesforløb. Afhængig af årsag er der tydelige forskelle på deres 
motivation, attitude og oplevet behov for læring. 
Når man underviser voksne og erfarne mennesker fra erhvervslivet, fx fagspecialister, ledere 
og lignende, er det en anden type af udfordring, end når man underviser studerende på pro-
fessionsbacheloruddannelserne, som omtalt i tidligere kapitel. 
Mens studerende på grunduddannelser oftest lærer assimilativt, hvor hvert nyt input forsø-
ges knyttet til allerede eksisterende viden, så lærer mange erfarne voksne mennesker akko-
modativt, hvor kursisterne så at sige skal have rekonstrueret deres viden og erfaring i en ofte 
vanskelig, smertelig og grænseoverskridende proces (Damlund 2018 p.38-41). Der er stor 
sandsynlighed for, at de kæmper imod og ikke opnår den nye læring, hvis de ikke selv har 
ønsket at komme på dette kursusforløb for at opnå netop denne læring. Når de er blevet 
sendt på kursus, er der risiko for, at de har en lav grad af motivation. Hvis de er blevet sendt 
på kursus, vil de ofte indtage rollen som afventende elev, der mere eller mindre passivt skal 
påfyldes viden, mens de med armene over kors, mugger og modsiger de nye teorier og mo-
deller (viden). De forsvarer deres eksisterende viden (opfattelse), faglige identitet og anser 
den nye viden som et angreb på deres faglighed/liv (Damlund 2018, side 38-41). Men hvis 
kursisten derimod selv har bedt om at komme på netop dette kursus, så er de oftest motive-
rede til at lære nyt, og deres erfaringer bidrager ofte positivt i klassen, når de er i stand til at 
se sammenhænge imellem det, der undervises i, og de erfaringer de har fra deres erhvervs-
liv. I disse tilfælde opnår de selv en høj grad af transfer, og de agerer faktisk også som med-
undervisere, som legitimerer teorier og pensum over for de mindre motiverede kursister.  
Et andet opmærksomhedspunkt er, at modne voksne mennesker bruger deres erfarings-
grundlag som identitetsgrundlag, hvorfor de vil føle sig afvist, hvis der ikke lægges vægt på 
denne i undervisningssituationerne (Damlund 2018, p.39).  
Derfor er det vigtigt, at kursisternes erfaringsgrundlag inddrages i undervisningen, ved at 
man som underviser spørger ind til kursisterne og beder disse om at forklare underviseren 
og de øvrige kursister om deres erfaring – måden hvorpå de plejer at gøre tingene.  
 
I det følgende vil jeg fortælle om et kursus, jeg har for den danske etiketbranche. 
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3.1 Eksternt kursus: Danish Label Association – Introduktion til etiketproduktion 
Siden 2005 har jeg en gang årligt afholdt et tredageskursus for Danish Label Association 
(DLA)8, som er en dansk brancheforening for producenter af etiketter og leverandører til dis-
se.9 Dette samarbejde startede således før fusionen og tilblivelsen af DMJX. 
DLA har 35 medlemsvirksomheder: 21 producentmedlemmer (etikettrykkerier) og 14 leve-
randørmedlemmer, som er leverandører af trykmaskiner, tryksubstrater, trykfarver og lig-
nende. Disse medlemsvirksomheder får igennem DLA et gratis tredageskursus i Introduktion 
til etiketproduktion, for nyansatte i medlemsvirksomhederne. Jeg er kursusleder og undervi-
ser på dette kursus. 
Der er plads til 16-18 kursister hvert år, og i 2018 så deltagerlisten således ud: 
• 2 kursister (Customer Service)           fra Avery Dennison i Hedehusene  
• 2 kursister en Teamleder og en InternalSales/Sales Manager   fra CCL Label i Randers 
• 1 kursist (Intern sælger)             fra Etiflex i Them  
• 1 kursist (Intern salgskoordinator)          fra FlexoPrint i Randers 
• 3 kursister (2 Trykkerlærlinge og en Handelselev, Intern salg )  fra Grafiket i Haderslev  
• 1 kursist (Salgsassistent)             fra LABELCO i Hinnerup 
• 3 kursister (Økonomichef, Sales Trainee, Key Account Manager)  fra Limo Labels i Langå 
• 1 kursist (Kontorelev)              fra Scanket i Birkerød  
• 2 kursister (Intern salg og Produktionschef)        fra Synthogra i Hvidovre  
• 1 kursist (Grafiker)               fra Tickotryk i Brøndby 

 
De 17 kursister kom fra 10 forskellige danske virksomheder, som i det daglige er konkurren-
ter. De fleste af virksomhederne har internationale kunder og forretningsforbindelser, og 
nogle af dem har også afdelinger i andre lande. 
Der var både kursister fra produktionen (Grafiker og Trykkerlærlinge), kursister med kunde-
kontakt (sælgere, kundeservice (internt salg)) og kursister, der var elever og ledere (Økono-
michef, Key Account Manager og Teamleder).  
Deres uddannelsesmæssige baggrund spænder fra uuddannede over erhvervsuddannede til 
folk med kortere videregående uddannelser. Aldersspændet strækker sig fra ca. 25-årige til 
55-60 årige. 
Kursisterne er altså fra internationale virksomheder, og underviserne er fra internationale og 
globale virksomheder. En meget broget skare, som dog har det til fælles, at de er nye i eti-
ketbranchen men ofte med stor erfaring fra andre brancher. Og at de mere eller mindre fri-
villigt eller under tvang er sendt på kursus i Introduktion til etiketproduktion.  
 
Til at varetage undervisningen i det meget fagfaglige og tekniske fagområder har vi engage-
ret ansatte fra store internationale/globale virksomheder, som fx Sun Chemical10, Avery 
Dennison11, UPM Raflatac12 og STORA Enso13. De giver et indblik i materialetekniske egen-
skaber ved etiketmateriale og et indblik i globale og internationale tendenser. 

                                                      
8 http://www.danishlabelassociation.dk/da-dk/uddannelse  
9 http://www.danishlabelassociation.dk/da-dk/foreningen/vedtaegter  
10 https://www.sunchemical.com/ 
11 https://www.averydennison.com/en/home.html 
12 https://www.upmraflatac.com/emea/en  
13 https://www.storaenso.com/en  

http://www.danishlabelassociation.dk/da-dk/uddannelse
http://www.danishlabelassociation.dk/da-dk/foreningen/vedtaegter
https://www.sunchemical.com/
https://www.averydennison.com/en/home.html
https://www.upmraflatac.com/emea/en
https://www.storaenso.com/en
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Ud over at være kursusleder på dette kursus har jeg også selv fem undervisningsforløb i lø-
bet af de tre dage, som det fremgår af kursusprogrammet i tabel 6. 

DAG 1 DAG 2 DAG 3 
Sted: HL Repro A/S, Hedensted 
Kursusleder: Michael Abildgaard 

Sted: Nilpeter A/S, Slagelse 
Kursusleder: Michael Abildgaard 

Sted: Nilpeter A/S, Slagelse 
Kursusleder: Michael Abildgaard 

kl. 10.00 Introduktion til kurset og 
                til etiketten som medie 
                ved Michael Abildgaard 
kl. 10.30 Farveteori og trykmetoder 
                ved Michael Abildgaard 
kl. 13.00 Frokost 
kl. 13.30 Repro i teori og praksis 

• Reproteori 
• Desktoppers arbejde med  

filbearbejdning 
• Rundvisning i produktionen 

                 ved HL Repro A/S 
kl. 16.30 Afgang til Hotel Comwell Sorø 
                i egne biler. 

kl. 08.30 Stanseforme og værktøjer 
                ved Wink Danmark A/S  
kl. 10.30 Trykfarver i teori 
                ved Flint Group  
kl. 11.30 Etiketmaterialer, Hot/Cold Foil 
                ved ScandiSales A/S  
kl. 12.30 Frokost 
kl. 13.00 Intro til Nilpeter Tech Center  
                ved Nilpeter A/S 
WORKSHOPS (5 x 25 min.): 
• Farvelære i praksis 
• Klichémontering i praksis 
• Digital trykmaskine 
• Arbejde på trykmaskine 
• Farvemåling ved Michael Abildgaard 

kl. 08.30 Etiketmaterialer, papir, del I 
                ved Avery Dennison 
kl. 09:30 Rundvisning på Nilpeter 
kl. 10:15 Etiketmaterialer, papir, del II 
                ved Avery Dennison 
kl. 11.30 Etiketmaterialer, folie, del I 
                ved Synthogra A/S 
kl. 12.30 Frokost 
kl. 13.00 Etiketmaterialer, folie, del II 
                ved Synthogra A/S 
kl. 13.30 Ordrebehandling/kalkulation 
                ved Michael Abildgaard 
kl. 15.30 Evaluering 
                ved Michael Abildgaard 

Tabel 6 Kursus program for DLA’s kursus: Introduktion til etiketproduktion. Mine indslag er markeret med rødt 
 

Kursusdagene foregår i to virksomheder, så kursisterne observerer produktionen og det dag-
lige arbejde, og så de får lejlighed til at prøve noget i praksis. 
Dag 1 foregår således i en reprovirksomhed i Jylland, hvor jeg om formiddagen giver kursi-
sterne en generel introduktion til etiketbranchen (nationalt, internationalt og globalt). Her 
har jeg forinden afsøgt internationale fora (bla. FINAT14), så jeg kan viderebringe de nyeste 
og aktuelle trends, tal og statistik. 
Dernæst introducerer jeg dem til farveteori (hvordan kunders farver specificeres og repro-
duceres) og til forskellige trykmetoder, som anvendes til etiketproduktion.  
På trods af, at der er tale om korte introducerende indslag, hvor jeg får kursisterne til at by-
de ind i forskellige diskussioner, så oplever mange, at disse 2 timer er MEGET teoretiske. 
 

Efter frokost i virksomhedens kantine er der rundvisning i reprovirksomheden. Her får kursi-
sterne indblik, forklaringer og svar på deres spørgsmål. 
 

 
Under rundvisningen, hvor kursisterne ser de forskellige produktionsled og får forklaringer fra de ansatte 

                                                      
14 Den globale paraplyorganisation for etiketbranchen https://www.finat.com/ 

https://www.finat.com/
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Efter ca. 3 timers eftermiddagsrundvisning med løbende forklaringer/undervisning fra de an-
satte kører vi fra Jylland til Sjælland (i private biler), hvor de følgende to kursusdage skal fo-
regå. 
Alle undervisere og kursister indlogeres på Hotel Comwell, hvor der er middag og socialt 
samvær om aftenen (to aftener). Netop dette punkt er meget vigtigt for kursisterne og for 
Danish Label Association, som er formel arrangør af tredageskurset. 
 

De næste to kursusdage foregår i en dansk virksomhed i Slagelse (Nilpeter), som producerer 
trykmaskiner til det globale marked, hvor de har afdelinger på alle kontinenter.  
I disse to dage kommer undervisere fra forskellige materialeleverandører og giver et indblik i 
etiketmaterialer (papir, plast, limtyper etc.). Da det er meget materialetekniske emner med 
indlagte øvelser, har vi også indlagt fem forskellige deciderede workshops, hvor kursisterne 
kan få lov til at afprøve tingene i praksis. Netop dette er den stærkeste side af dette kursus. 
 

 
Kursisterne får forklaringer ved trykmaskinen og de får selv lov til at prøve 

 

  
Workshop: Kursisterne skal blande en bestemt orange farve, som jeg efterfølgende opmåler, udregner farveforskel og sam-
menholder med international standard ISO 12647-6. Farven bruges senere i trykmaskinen til at trykke med. 
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På kursets tredje og sidste dag slutter jeg af med en øvelse i ordrebehandling og prisbereg-
ning (som jeg selv arbejdede med for godt 20 år siden inden min ansættelse ved DMJX).  
På dette tidspunkt er kursisterne meget trætte, og deres tanker er allerede på hjemrejsen og 
på alt det, de ikke har nået på arbejdet, mens de var på kursus. Jeg forsøger derfor at aktive-
re kursisterne ved at lade dem diskutere deres erfaringer på dette område. 
Ikke desto mindre gennemfører vi til slut en kursusevaluering, hvor jeg indleder med at 
spørge ud i lokalet, hvad de har syntes om de tre dage. Som regel kommer der en del input. 
Men vi udleverer også et fysisk evalueringsark, som vi beder kursisterne om at udfylde, mens 
vi venter. Disse indsamles og indgår i planlægningen af næste års kursus. I tabel 7 ses kursi-
sternes tekstinput i den sidste evaluering. 
 

Fra evalueringens tekstinput til Dag 1: 
Forslag til forbedringer: 
• For lidt rundvisning, vi fik en masse fortalt 

men så ikke nok i produktionen. 
• Det behøver ikke være så teknisk vedr. far-

veteorien. 
• Lidt svært at holde sammen på rundvis-

ning. 
• Gode undervisere. 

Fra evalueringens tekstinput til Dag 2 
Forslag til forbedringer: 
• Trykfarver i teori, underviser fangede ikke 

publikum. Farveteori lidt kedelig 
• Wink-posen et plus 
• Afløser på stans talte lidt i tekniske ter-

mer, der ikke blev beskrevet til forståelse. 
• Mere praktik/workshops, det vil skabe en 

større forståelse hurtigere. 
• Farveteori og stanseintroduktion kunne 

have været mere spændende/indlevende. 
• Manglede en del om hot-/coldfoil 

Fra evalueringens tekstinput til Dag3 
Forslag til forbedringer: 
• Det gik for hurtigt med foliedelen, også 

det mest utaknemmelige tidspunkt for 
hende. 

• Kalkulation var for tungt ift. Det var det 
sidste punkt på dag 3. 

• Man behøver ikke have ordrebehandling 
med, det er så forskelligt fra firma til fir-
ma. 

• Gennemgang af materialer er OK, men 
det bærer præg af, at der godt kunne 
være brugt mere tid på det. 

• Fantastisk gennemgang dag 3 omkring 
materialer. 

• Flot undervisningsmateriale 
• Alt for langtrukkent med alt det der 

ABCD (folier) 
• Ønske om mere tid til materialer 
• Ordrebehandling og kalkulation ikke så 

brugbart 

Evalueringens tekstinput til Kurset generelt: 
• Mere praksis ifh til at få flettet det mere ind i teoridelen. 
• Man kunne godt bytte rundt i programmet, så man lærer om materialer først. 
• Kunne godt bruge flere facts i mappen og så droppe slides, så man får basis ind fra det. 
• Dårligt lys i restauranten. Mere mad. Meget hyggeligt og socialt på hotellet 
• Kuglepenne fra start. Linjer i mappen. 

Tabel 7: Kursisternes evaluering 

 
Opsummering 
Et tilbagevendende problem er, at alt for mange af de undervisere, der kommer fra leveran-
dørvirksomhederne, anvender forholdsmæssigt meget tid på at præsentere deres virksom-
hed og deres produktsortiment. Disse undervisere bliver ikke betalt for deres indsats men 
regner med at kunne fastholde eksisterende kunder blandt kursisterne eller med at indfange 
nye kunder blandt disse. De er således ikke uvildige. Vi påpeger dette hvert år, men da der i 
de fleste tilfælde er mere end en leverandør af et givent materiale eller produkt, skiftes leve-
randørerne til at undervise på etiketkurset, således at der kan gå 2-3 år, inden de kommer 
tilbage og underviser på kurset. 
En anden udfordring er, at en stor del af kursisterne ikke har så stor en uddannelsesmæssig 
baggrund (som tidligere nævnt) og derfor har vanskeligt ved at indgå i en teoretisk læringssi-
tuation. Derfor må jeg altid tage udgangspunkt i den praktiske applicering af det teoretiske. 
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4 FORSKNING OG UDVIKLING – om fremskridt og ny viden 

I dette kapitel vil jeg primært fokusere på mine forskningsprojekter men vil dog afslutnings-
vis komme lidt ind på nogle af de udviklingsprojekter, jeg har lavet i min adjunktperiode. 

4.1 FORSKNING 
Siden min ansættelse i 1998 har jeg fulgt den internationale forskning inden for mine fagom-
råder15, og jeg har implementeret forskellige internationale forskningsresultater i min un-
dervisning hvor det har været relevant. På den måde har jeg sikret, at min undervisning var 
forskningsbaseret og up-to-date. 
Jeg har især fulgt tre internationale forskningsfora og en privat tysk forskningsorganisation: 
 

• IARIGAI 
The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries 
Det er et forum, vi på højskolen har fulgt siden 1960'erne. De udgiver hvert år publikationer med titlen Advances in 
Print and Media Technology, som vi læser og evt. anvender noget af i undervisningen.  
I 2016, 2017, 2018 og 2019 har jeg selv publiceret og præsenteret på iarigai’s årlige internationale konference. 
http://iarigai.com/ 

• TAGA 
The Technical Association of the Graphic Arts 
Det er et nordamerikansk forum, som højskolen har fulgt lige siden 1949. De udgiver hvert år en publikation med 
titlen TAGA Proceedings, som jeg skimmer, læser og evt. anvender i undervisningen, hvor det er relevant. 
https://www.taga.org/about/ 

• THE CIRCLE 
The International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management 
Det er et forum som højskolen har fulgt i ca. 50 år. De udgiver en publikation med titlen the International Circular of 
Graphic Education and Research, som vi læser og evt. anvender i undervisningen.  
I 2010 fik en af mine studerende antaget en artikel som blev præsenteret på konferencen i Moskva. 
https://www.internationalcircle.net/ic_description/ 

• FOGRA 
Deutschen Gesellschaft zur Förderung der Forschung im graphischen Gewerbe 
FOGRA er ikke et internationalt forskningsforum men en privatejet tysk forsknings- og konsulentvirksomhed, som 
siden 1950'erne har været toneangivende for kvalitetsstyring i den grafiske branche i hele Europa også i Danmark, 
da vi ikke har en tilsvarende organisation. 
Jeg har siden min ansættelse fulgt deres forskning og anvendt noget af deres materiale i undervisningen. 
https://fogra.org/en/fogra-company/fogra-institute.html 

 

Højskolen har igennem alle årene abonneret på publikationer fra disse internationale forsk-
ningsfora, og jeg har hvert år gennemset Proceedings, Journal Papers og lignende for at un-
dersøge om noget af dette kunne anvendes i min undervisning, og det har der faktisk været 
flere gange.  
Jeg har dog ikke udleveret de videnskabelige artikler til de studerende, da disse ligger på et 
noget højere niveau end vores professionsbacheloruddannelse. Jeg har derfor uddraget es-
sensen og konklusionerne, og jeg har oversat og transformeret dette til undervisning, hvor 
det var relevant. 
Personligt har jeg dog tidligere været noget tilbageholdende med selv at forske og publicere 
igennem disse forskningsfora. Det skyldes primært min oplevelse af, at jeg og to af mine kol-
legaer, med overvejende sandsynlighed er de eneste personer i Danmark, som læser disse 
publikationer. Det skyldtes dels, at Den Grafiske Højskole (og senere Mediehøjskolen og nu 
DMJX) er det eneste danske medlem af disse internationale forskningsfora, og dels at jeg og 
to af mine kollegaer er de eneste i Danmark, der underviste i disse fagområder på dette ni-
                                                      
15 Grafisk Produktion (trykt medieproduktion), trykkvalitetskontrol, trykkvalitetsoptimering, trykkvalitetsanalyse og processtandardisering 
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veau. Ingen medievirksomheder, personer fra professionerne eller brancheorganisationer 
abonnerer på disse. Derfor var det indtil for nyligt min opfattelse, at det ville være formåls-
løst eller uden effekt, hvis jeg forskede og publicerede til disse, da ingen i Danmark ville læse 
disse så ”hemmelige” publikationer – bortset fra mine nærmeste kollegaer muligvis. Jeg har 
derfor tidligere koncentreret mig om at skrive artikler til den danske fagpresse, hvor jeg for-
søgte at formidle det svært tilgængelige stof til fagfolk i professionerne (bilag 2.1, side 50). 
Jeg har dog altid haft et ønske om at prøve at forske og publicere internationalt – en dag. Ba-
re for den personlige og faglige udfordrings skyld. 
Da højskolen igangsatte adjunkt- og lektorkvalificeringsforløbet greb jeg derfor muligheden 
og gik i gang. Jeg har nu publiceret fire såkaldte Double Blind, Peer Reviewed Conference Pro-
ceedings, som jeg vil beskrive lidt nærmere i det følgende. 

4.1.1 Why most Brand Manuals fail . . .  (2016) 

Torsdag den 25. august 2016 stod jeg for første gang over for et internationalt publikum be-
stående af anerkendte forskere og eksperter inden for mit felt. Det skete, da jeg præsente-
rede min første artikel (conference proceeding), på konferencen The 43rd International Re-
search Conference of IARIGAI, der blev afholdt på Ryerson Universitet i Toronto.  
Titlen på mit bidrag var: Why most Brand Manuals fail when it comes to defining Brand Col-
ors; And how to determine acceptable color deviations for specific Brand Colors (bilag 6.1) 
 
Egentlig var det noget tilfældigt, at jeg lige netop valgte dette emne og felt. Årsagen var, at 
jeg havde omlagt fokus i min undervisning i forløbet Grafisk Produktion, fra at have fokus på 
produktion af tryksager til at have fokus på indkøb af forskellige tryksager til kampagner og 
events. Det skyldtes, at vores studerende som tidligere nævnt nu endte med at finde ansæt-
telse i koordinerende indkøbsfunktioner i modsætning til tidligere, hvor de fandt ansættelse 
i produktionsmiljøer. 
Jeg havde således lavet en eksamens-case-opgave, hvor jeg bad de studerende om at finde 
en case-virksomhed, indsamle nogle af deres fysiske trykte produkter samt virksomhedens 
designmanual.  
Det var så hensigten, at de studerende skulle anvende virksomhedens designmanual, som 
referencegrundlag for at vurdere, hvordan virksomhedens logoer og virksomhedsfarver 
(Brand Colors) fremstod på de færdige produkter. De studerende skulle måle farverne på 
produkterne, foretage visuel vurdering og udregne farveforskelle imellem virksomhedens re-
ferencefarve og de faktiske farver. Dette skulle resultere i en konkluderende vurdering om, 
hvorvidt virksomheden havde fået den farve, de ønskede (som beskrevet i designmanualer-
ne), betragtninger om, hvorfor der eventuelt var større farveforskel end internationale stan-
darder anbefalede, for til sidst at fremsætte eventuelle forbedringsforslag til virksomhedens 
designmanual og produktionen af deres produkter. 
Da de studerende afleverede deres eksamensopgaver, gik det imidlertid hurtigt op for mig, 
at virksomhedernes designmanualer (Brand Manuals) definerede og beskrev deres farver 
meget uhensigtsmæssigt og upræcist. Det viste sig, at de designmanualer, som de studeren-
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de havde fremskaffet, faktisk var vanskelige at anvende for de medieproducerende virksom-
heder, som skulle anvende designmanualerne – som manualer. 
Det skabte en del forvirring blandt de studerende, når de skulle vurdere de indsamlede pro-
dukters trykte farver. Jeg begyndte derfor selv at søge efter gode eksempler på designmanu-
aler, som jeg kunne anvende i undervisningen. Primært via Google og mit netværk. Det viste 
sig dog særdeles vanskeligt at finde et eneste godt og brugbart eksempel. Inden for netop 
dette fagfaglige emne er jeg stadig et såkaldt ”fagligt fyrtårn”, som jeg i sin tid blev ansat til 
at være. 
Da jeg således havde indsamlet 156 designmanualer fra lokale, internationale og globale 
virksomheder uden at have fundet et godt eksempel, indstillede jeg søgningen og begyndte 
derfor at konsultere faglitteraturen og forskningslitteraturen. Her søgte jeg vejledninger til, 
hvordan virksomheders farver burde defineres og specificeres, således at disse farver kunne 
reproduceres og gengives bedst muligt på tværs af medieplatforme. Det lykkedes mig ikke at 
finde brugbar litteratur inden for netop dette område.  
Derfor begyndte jeg at interviewe de designprofessionelle, der fremstiller designmanualer til 
virksomhederne, og jeg spurgte dem, hvordan de griber det an, og hvad der ligger til grund 
for deres fremgangsmåder. Det viste sig, at designerene primært finder eksempler på gode 
(som for designere betyder flotte) designmanualer og så mere eller mindre kopierer disse. 
Designerne kaldte denne fremgangsmåde for Best Practice.  
 
Da jeg således havde indsamlet en del kvantitative data og nu også havde kvalitative data til 
rådighed, mente jeg, at alt dette burde bruges til noget. Samtidig mente jeg også, at det no-
get nedslående faktum, at ingen tilsyneladende beskriver farverne, så de kan anvendes af 
fagprofessionelle til at reproducere disse, burde offentliggøres. Det er ikke ualmindeligt, at 
en virksomhed betaler mellem 200.000 og 500.000 kr. for at få et reklamebureau til at frem-
stille en designmanual eller designguide, og hvis den så oven i købet er vanskelig at anvende 
som manual eller guide, så er det for absurd. 
 
Jeg begyndte derfor at systematisere mine data, uddrog procenter, opsatte paradokser og 
begyndte at skrive en artikel på engelsk til et internationale miljø. Herefter afsøgte jeg de 
tidligere omtalte forskningsforas Call for Papers. Jeg valgte IARIGAI, da det var det mest in-
ternationale og mest relevante for mit emne. Herefter downloadede jeg deres Guidelines for 
Authors og deres Word-template, hvorefter jeg gik i gang.  
I min artikel sluttede jeg af med at fremsætte et forslag til, hvordan Brand Colors burde defi-
neres og beskrives i en designmanual, og hvordan virksomheden kan forholde sig til uaccep-
table og acceptable farveforskelle. 
 
Da deadline for submission nærmede sig, uploadede jeg min artikel via portalen Easy Chair. 
Efter noget tid modtog jeg besked om, at artiklen var accepteret på betingelse af, at jeg for-
holdte mig til de to bedømmeres kommentarer og ændringsforslag. 
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Jeg implementerede de to bedømmeres forslag, udarbejde et dokument med kommentarer 
til bedømmerne (Peer Reviewers), hvorefter jeg redigerede artiklen og indsendte den igen. 
Herefter blev den antaget. 
 
 

    
Programforside fra konferencen        Slide 1 på min præsentation 
 

  
      To slides der viser problemstillingerne ved designmanualer 
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Da jeg som et af eksemplerne på en uhensigtsmæssig designmanual viste værtsuniversitets designmanual brød latteren løs. 
 

 
 

Efter min præsentation ved konferencen i Toronto blev jeg kontaktet af tre lektorer, som og-
så deltog på konferencen. De var fra Artevelde University College i Ghent, Linköping Universi-
ty og VIGC (The Flemish Innovation Center for Graphic Communication) fra Belgien, og de 
udtrykte deres interesse og foreslog et eventuelt fremtidigt samarbejde om dette emne.  
Vi har siden holdt kontakten ved lige, og vi har videndelt lidt på tværs. 
 

Umiddelbart efter lod jeg min artikel indgå i de studerendes pensum, og de anvender den nu 
i deres eksamens-case-opgave, når de skal vurdere virksomhedens designmanual og de pro-
dukter, virksomheden har fået fremstillet. Derudover har enkelte danske designbureauer fra 
mit netværk i professionerne taget artiklen til sig og anvender den, når de fremstiller de-
signmanualer til deres kunder.  
Jeg har desuden fået en enkelt undervisningsdag på professionsbacheloruddannelsen i Gra-
fisk Design, hvor jeg underviser fremtidige designere i, hvordan de skal vælge, definere og 
beskrive farver i deres kundes designmanual. 
Så mit første forskningsprojekt blev i realiteten iværksat, fordi der var et behov for viden i 
min undervisning, og fordi jeg opdagede, at professionerne havde en mangel på dette områ-
de.  
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På Research Gate er artiklen blevet læst mere end 1.600 gange (pr. april 2020)16, og en ame-
rikansk studerende fra Clemson University citerede artiklen i sin Masterafhandling17. 
 

4.1.2 The Yin and Yang of colors . . .  (2017) 

I dette afsnit vil jeg kun ganske kort komme lidt ind på min anden internationale Conference 
Paper, som jeg præsenterede i 2017. Det var en fagfaglig og lidt nørdet ide, som jeg havde 
gået rundt med i baghovedet i nogle år – en ide om, at det burde være muligt at udregne 
hvilken farve, der er komplementær til en specifik logofarve. Eller populært udtrykt, hvad er 
”den modsatte farve” (komplementærfarve) fx til en orange?  
Jeg opsatte en argumentation og en metode/formel, som jeg afprøvede på flere forskellige 
farvesystemer. Det virkede, og jeg indsendte min Conference Paper, som jeg præsenterede 
den 12. september 2017 ved konferencen: The 44th International Iarigai Conference, der blev 
afholdt på University of Applied Sciences of Western Switzerland, i Fribourg, Schweiz. 
Titlen på var: The Yin and Yang of Colors – How to calculate the exact Complementary Color 
to a specific chromatic Brand Color (bilag 6.2).  
 

   
  

  
Fire slides fra min præsentation 

                                                      
16 https://www.researchgate.net/publication/308326152_Why_most_Brand_Manuals_fail_when_it_comes_to_defining_Brand_Colors_And_how_to_determine_acceptable_color_deviations_for_specific_Brand_Colors  

17 Conti, Daniel Bryson, "Orange You Glad"¦You Can Spot The Difference? Color's Impact on Brand Awareness & Recognition in the Athletic 
Environment" (2019). All Theses. 3191. https://tigerprints.clemson.edu/all_theses/3191  

https://www.researchgate.net/publication/308326152_Why_most_Brand_Manuals_fail_when_it_comes_to_defining_Brand_Colors_And_how_to_determine_acceptable_color_deviations_for_specific_Brand_Colors
https://tigerprints.clemson.edu/all_theses/3191
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Grunden til, at jeg vælger at bruge lidt plads her i min lektoranmodning, er, at den faktisk 
skabte lidt opmærksomhed og senere blev nævnt i et belgisk nyhedsbrev fra VIGC (omtalt 
tidligere)18 
Dette fik en studerende fra en belgisk professionshøjskole Artevelde University College til at 
skrive sit bachelorprojekt (på hollandsk) om dette emne 19.  
 

  
Udsnit af det flamske nyhedsbrev      Forsiden på det BA-projekt der var inspireret af min artikel 

 
Selv om artiklen ”kun” er blevet læst godt 300 gange via Research Gate, så er det en større 
personlig tilfredsstillelse, at en studerende fra et andet land valgte at skrive BA-projekt om 
emnet. Det viser, at der er interesse for emnet på internationalt plan. 
 

4.1.3 Reality Check: What to expect when buying different print product… (2018) 

Min tredje Conference Paper tog udgangspunkt i resultatet fra min første Conference Paper, 
og jeg brugte også en del af de data, jeg havde indsamlet i 2016, som jeg ikke tidligere havde 
anvendt. 
I den første artikel konstaterede jeg, at designmanualer fra de store internationale og globa-
le Brands definerede og beskrev virksomhedernes farver på en uhensigtsmæssig måde, hvil-
ket betyder, at man ikke kan bruge en designmanual, som manual når man skal reproducere 
farven. Formålet med denne opfølgende Paper var at finde ud af, hvad konsekvenserne var 
af alt dette. 

                                                      
18 https://www.vigc.be/de-perfecte-logokleuren/  
19 Onderzoek Complementaire Kleuren. Diederik De Soete, Arteveldehogeschool, Bachelor in de Grafische en Digtale Media, Schooljaar 2017-2018 

https://www.vigc.be/de-perfecte-logokleuren/
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Her tog jeg igen udgangspunkt i forløbet Grafisk Produktion og de studerendes eksamens-
case-opgaver. En del af opgaven gik ud på, at de studerende skulle indsamle forskellige fysi-
ske produkter, hvorpå der var trykt et logo eller en farve, der var en del af virksomhedens vi-
suelle identitet. Da de studerende havde opmålt alle disse produkter, endte det med, at jeg 
havde data for i alle 266 produkter, hvor farverne var opmålt. Herefter sorterede jeg data i 
forskellige kategorier og udtalte mig om de reelle farveforskelle, sammenholdt med hvad der 
anbefales internationalt (i forskellige ISO-standarder). 
Titlen på min Paper var: Reality Check: What to expect when buying different print products 
for a campaign. – Brand Color reproduction across print substrates and technologies (bilag 
6.3). Jeg præsenterede den på The 45th International iarigai Research Conference, som blev 
afholdt på The Warsaw University of Technology, Department of Printing Technology, i Polen 
i oktober 2018. 
 

  
 

  
Fire slides fra min præsentation 

 

Ved konferencens afslutning blev min præsentation “Voted 2nd Best Scientific Paper” blandt 
konferencens 25 præsentationer. 
Kort efter at jeg var kommet tilbage, blev jeg inviteret til at præsentere min forskning for 
Norsk Industri Grafisk, som holdt landsmøde i København det år.  
 

I 2019 præsenterede jeg min fjerde Paper (Reinventing the wheel. An attempt to create an objec-
tive technical color wheel for Pantone colors by using hue angles (hab) as the deciding factor.). Denne 
gang på Hochschule der Medien i Stuttgart. Jeg vil dog ikke komme yderligere ind på denne i 
min lektoranmodning. I bilag 6 har jeg indsat side 1 fra hver af de fire papers (inkl. Short Ab-
stract) og alle papers kan frit downloades fra min profil på Research Gate.  

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Abildgaard
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4.2 UDVIKLING 
Igennem mine godt 20 års ansættelse på denne uddannelsesinstitution har jeg deltaget i en 
del udviklingsprojekter. Her i min lektoranmodning vil jeg blot nævne et enkelt udviklings-
projekt, som jeg havde for Moderniseringsstyrelsen i 2018. 

4.2.1 Projekt Statens udbudsmateriale – Trykkeriaftalen (2014–18 & 2019–22)  

I 2014 blev jeg kontaktet af Kommunikationsbureauet Publikum, som selv var blevet kontak-
tet af Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen ønskede hjælp til udarbejdelse af et 
udbudsmateriale til statens indkøb af tryksager. Publikum ønskede min hjælp til at sikre, at 
det fagfaglige sprogbrug var forståeligt for branchens folk, der senere skulle byde ind på 
denne licitation. 
Det drejede sig primært om beskrivelse af tryksagstyper, kravspecifikationer og den slags. 
Jeg brugte ca. 90 timer på dette over en halvårlig periode. Trykkerierne bød ind, og fem blev 
udvalgt som faste leverandører i aftalens løbetid fra 2015 til 2018. 
 

I slutningen af 2018 blev jeg så kontaktet direkte af Moderniseringsstyrelsen, da de nu skulle 
genudlicitere Statens udbudsmateriale: Rammekontrakt vedrørende indkøb af trykkeri-, ko-
pi- og printydelser (Trykkeriaftalen) mellem Den Danske Stat v/Moderniseringsstyrelsen og 
leverandøren  
I den nye udgave skulle der mere fokus på det miljø- og klimamæssige aspekt. I praksis betød 
det, at de tryksager som staten indkøbte hos trykkerierne, nu skulle overholde flere interna-
tionale krav og standarder inden for dette område. Det er for eksempel: 
 

• At papiret skal være klorfrit, komme fra bæredygtigt træ og være Svanemærket 
• At tryksager på andre materialer skal være uden PVC, nikkelfrit, uden organiske opløsnings-

midler, tungmetaller, ftalater og parfumer 
• At trykkerierne skal have en politik til nedbringelse af papirspild (makulatur) og have en politik 

for affaldshåndtering 
• At trykkerierne skal kunne fremvise et CO2-regnskab for de tryksager, der produceres 
• At kvaliteten og produktionsprocesserne skal overholde internationale processtandarder på 

området 
• Herudover skulle der være en række krav til, hvordan priserne skulle kategoriseres, afgives, og 

hvordan regulering af priser i den 4-årige periode skulle foregå. 
 

Moderniseringsstyrelsens opsatte krav til Leverandøren klassificeret i tre kategorier benævnt 
Minimumskrav (MK), Prioriterede krav (PK) og nogle Krav (K). 
Min opgave var at formulere alle disse krav i et fagfagligt sprog, lave definitioner på fagbe-
greber og sikre, at der blev henvist til de nyeste internationale normer og standarder inden 
for alle disse områder. 
Undervejs holdt jeg møder med Moderniseringsstyrelsens fuldmægtige og med de største af 
statens indkøbere (fx Forsvaret) 
Efter udbudsmaterialet var sendt i udbud, skulle jeg også stå til rådighed og besvare spørgs-
mål fra de trykkerier, der ønskede at byde ind, når de var i tvivl om udbudsmaterialets for-
muleringer. Der var dog ikke mere end 6-7 henvendelser med opklarende spørgsmål og præ-
ciseringer. 
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Efter licitationsprocessen udvalgte Moderniseringsstyrelsen tre hovedleverandører, som de 
næste fire år skal være leverandører til statens indkøb af print og trykopgaver20. Den ene af 
disse tre leverandører er dog en kæde af 12 trykkerier. 
 

Udviklingsprojektet med Moderniseringsstyrelsen er et glædeligt bevis på, at de fagelemen-
ter, jeg underviser i på forløbet Grafisk Produktion og Continuous Improvement, dels er rele-
vante for samfundet og for de virksomheder og organisationer, der er tilknyttet, og dels er 
relevant for professionerne og den professionsbacheloruddannelse, som jeg primært under-
viser på. 

4.2.2 Mine tre bogprojekter (2002, 2008, 2018) 

Afslutningsvis vil jeg blot henlede opmærksomheden på de tre bøger, jeg har skrevet under 
min ansættelse. De har alle tre i sig selv været et udviklingsprojekt igangsat af et behov 
blandt professionerne eller i undervisningen, og de har alle haft et internationalt fokus. 
Som det ses af min oprindelige ansættelseskontrakt fra sidste årtusinde (1998, bilag 3, side 
60), så lå det i stillingen, at jeg skulle udvikle mit eget fagområde, herunder mit eget under-
visningsmateriale. 
De tre bøger, jeg har udgivet har alle haft et internationalt aspekt og fokus. Samlet set udgør 
de tre bøger 568 sider. 
 

Den første bog, Kopisikring (2002, bilag 7) blev til på baggrund af min deltagelse på et inter-
nationalt kursus i Sikkerhedstryk på Grafisch Lyceum, i Eindhoven, Holland. Kurset tog ud-
gangspunkt i internationale tendenser inden for Security Printing. Jeg har i første kapitel om-
talt bogen og de aktiviteter den afstedkom, så jeg vil ikke bruge mere tid på den nu. 
 

Min anden bog Internationalt standardiseret grafisk produktion (2008, bilag 7) kom til på 
baggrund af udbredelsen af internationale processtandarder fra ISO.  
Grafiske virksomheder, deres kunder og leverandører oplevede et pres for at standardisere 
fremgangsmåderne. En bevægelse fra traditionelt, individuelt håndværk til ensartet industri-
el produktion. Jeg oversatte de relevante ISO-standarder til dansk, havde kontakter til Tysk-
land og Skandinavien for at indhente oplysninger om deres måde at gribe det an på. Herefter 
skrev jeg en slags instruktionsbog til fagfolk.  
Problemet var, at standarderne var skrevet af ingeniører, men skulle anvendes af faguddan-
nede produktionspersonale. Derfor var det vigtigt, at min bog fortolkede og forklarede og ik-
ke mindst opsatte konkrete, pædagogiske vejledninger til nye og internationalt standardise-
rede fremgangsmåder.  
Da Grafisk Arbejdsgiverforening (nu GRAKOM) sponsorerede bogen, blev den efterfølgende 
udsendt til 700 danske medlemsvirksomheder, og jeg rejste rundt i landet og holdt en række 
foredrag med tilhørende diskussionssessions. Bogen blev også anvendt som en del af pen-
sum i undervisningen i de næste 6-7 år. 
 

Min tredje bog, The Continuous Improvement Primer, udgav jeg som en selvudgivelse via 
Amazon’s selvudgivelsesplatform CreateSpace. Årsagen var, at min tidligere forlagsredaktør 
                                                      
20 https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/juni/trykkeriaftalen-er-indgaaet/ 

https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/juni/trykkeriaftalen-er-indgaaet/
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(og direktør) fra Grafisk Litteratur var ved at træde tilbage, og forlaget så ud til at skulle luk-
ke. Jeg havde på det tidspunkt hverken tid eller mod på at finde et andet forlag, som ville 
udgive en så fagfaglig og ”nørdet” bog på engelsk. 
Jeg havde et ønske om, at bogen skulle være på engelsk, da jeg ville anvende den på det in-
ternationale semester, på forløbet Continuous Improvement. Bogen er en kort introduktion 
til de mange forskellige internationale ledelsessystemer, som danske og internationale virk-
somheder efterhånden er nødt til at implementere eller forholde sig til. 
Det drejer sig om kvalitetsledelse, miljøledelse, social ansvarlighed, Lean og lignende. Bogen 
giver en introduktion til alle emnerne, ledelsessystemerne, og hvordan virksomheder og or-
ganisationer kan implementere dem eller dele af dem. 
I 2017 bad jeg de studerende om at købe den til forløbet Continuous Improvement, men si-
den har jeg lagt den frit tilgængeligt på vores LMS. 
 

   

Kopisikring af tryksager – 31 ideer 
der vanskeliggør kopiering 
 
Sideantal: 92 
Format: 17,5 x 22,6 cm 
Forlaget Grafisk Litteratur 2002 
ISBN 87-88263-77-0 

Internationalt standardiseret grafisk 
produktion – ISO 12647 
 
Sideantal 256 
Format: 21 x 29,7 (A4) 
Forlaget Grafisk Litteratur og Gra-
fisk Arbejdsgiverforening 2008 
ISBN 978-8791171963 

The Continuous Improvement Pri-
mer – an introduction to Basic Lean, 
Quality Management, Environmen-
tal Management and other Man-
agement Systems 
Sideantal 220 
Format 18 x 25,5 cm 
Amazon CreateSpace 2017/ 2018 
ISBN 978-1986165037 

 
I dag har jeg lagt alle tre bøger frit tilgængeligt på Research Gate 21, sammen med mine 
forskningsartikler. Dog kun enkelte kapitler fra min sidste bog, men kapitlet om Quality Ma-
nagement fra denne er blevet læst mere end 2.000 gange på internationalt plan (pr. april 
2020).   

                                                      
21 https://www.researchgate.net/profile/Michael_Abildgaard  

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Abildgaard
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5 SAMMENFATNING 

Således nåede vi frem til sidste side af denne lektoranmodning. Året er nu 2020, jeg har 
snart været ansat ved DMJX i 22 år, og det er også året, hvor jeg fylder 60 år. 
Det har været både lærerigt, tiltrængt og spændende at indgå i dette adjunktforløb, og jeg 
har undervejs fået mange ”ahaoplevelser”, efterhånden som jeg har fået sat didaktiske og 
pædagogiske teorier på den praksis, jeg har udøvet igennem årene. Især har jeg fået forkla-
ringer på, hvorfor jeg har fejlet eller stået over for frustrerende udfordringer. For en person i 
min alder, hvor aldersforskellen mellem den studerende og underviser er forholdsvis høj (jeg 
bliver ældre og ældre, mens de studerende altid er 24 år), er det særligt vigtigt at følge med 
både fagfagligt, didaktisk, pædagogisk og IT-mæssigt.  
Enhver underviser bør have en vis etos, en troværdighed, der gør, at de studerende har tillid 
til underviseren og er villig til at indgå i en læringssituation. 
Jeg ser frem til at bruge min nye faglighed som didaktiker og mere pædagogisk underviser i 
de kommende 7-10 år, hvis jeg får mulighed for det. Der er meget, jeg gerne vil afprøve. 
 
Til sidst vil jeg alligevel lave en lille opsamling på det internationale aspekt. 
 
Grunduddannelserne og det internationale aspekt 
Igennem årene har jeg altid inddraget internationale forskningsresultater og faglitteratur i 
min undervisning. Jeg har på det internationale semester også tilrettelagt undervisningen, så 
den har et internationalt og globalt fokus, ligesom jeg igennem de internationale studerende 
(incoming) har fået indblik i fremgangsmåder og kulturer fra andre landes undervisningsfor-
mer. 
 
Efter- og videreuddannelse og det internationale aspekt 
Inden for Efter- og videreuddannelsesområdet har min undervisning også taget udgangs-
punkt i globale og internationale trends og fremgangsmåder. Kursisterne har oftest været fra 
danske virksomheder, men med afdelinger på internationalt plan og med kunder og samar-
bejdspartnere fra andre lande. Kursisterne kommer fra et internationalt miljø og undervis-
ningen tager udgangspunkt i internationale fremgangsmåder og teorier. 
 
Forskning/Udvikling og det internationale aspekt 
Inden for det forskningsmæssige har mine fire double-blind, peer-reviewed Conference Pa-
pers naturligvis haft et internationale fokus, ligesom jeg har præsenteret dem i et internati-
onalt forskningsforum i fire forskellige lande. Jeg har fået opbygget et internationalt netværk 
inden for mine fagfaglige områder, som jeg ser frem til at gøre brug af i fremtiden, og allere-
de nu har min forskning inspireret studerende fra andre lande til emnevalg. 
Også mit udviklingsprojekt for Moderniseringsstyrelsen havde fokus på, hvilke internationale 
normer og standarder, der skulle opfyldes for de trykkerier der bød ind på Statens licitati-
onsmateriale. 
 
Det er således ikke muligt i dag at komme uden om det internationale aspekt, i alt hvad der 
foregår på en uddannelsesinstitution som vores.  
 

Jeg takker for opmærksomheden og for tålmodigheden 
Michael Abildgaard Pedersen 
map@dmjx.dk 
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