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Resume 
In 2015 Aarhus University in Herning began to offer the education in electronics engineering as an 

online education and an education that can be studied on campus in Herning. In order to be able to 

teach both online and campus students it was decided that the overall teaching method should be 

blended learning based in the flipped classroom. 

At an evaluation of the education, the students raised the question: "When do we have time to 

study?" The students believe that, cited: "The more a student you become (self-reading, the longer 

we attended the study) the greater a problem flipped classroom becomes" (see app 10.6). 

The students believe that the learning method flipped learning, make them spend their time in a 

manner the teacher wants. The students do not have time to study on their own and do not believe 

that the scheduled time provides time to study further/on their own. 

The above statement has been the starting point for this master project, which has this problem 

formulation: 

Is there a contradiction between problem-based learning and flipped learning? 

This Master project describes the following questions: 

 What does it mean to "study"?  

 What are the essential criteria for adult education? 

 What are the characteristics of problem-based learning? 

 What characteristics are in the flipped learning method? 

 What are the differences between problem-based learning and flipped learning? 

A survey are completed to investigate how much time the students spent on the study and on e.g. 

jobs, if they are satisfied with the time spent and if they are satisfied with what they achieve in 

spending the time. 

The findings in the project is: 

When the students gets a relevant problem to solve it allows them as adults to be rulers. To learn the 

best adult people must be in control in solving relevant problems. Adult learners takes responsibility 

for their own learning (Knowles, 2005). A student at a higher education is an adult who seeks new 

knowledge. 

The teaching method flipped learning is possible to use for problem-based teaching (Bergmann, 

2014). There is no contradiction between problem-based teaching and flipped learning if the 

didactic setup of the teaching method flipped learning is prepared so that the students  have the 

freedom that adults should have in order to learn the best possible. 

Problem-based teaching does not have to be 100% problem-oriented. There are different degrees of 

problem orientation (Andersen, 2004). It is important to find the degree of problem orientation that 

didactically fits the study, semester or subject. 
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1 Indledning 
I 2015 begyndte Aarhus universitet i Herning med at udbyde elektronikingeniøruddannelsen, som 

både en onlineuddannelse og en uddannelse, der kan studeres på campus i Herning. For at kunne 

undervise både online- og campusstuderende blev det besluttet, at den overordnede 

undervisningsmetode skulle være blended learning med basis i flipped classroom. Flipped 

classroom betyder, at de studerende lærer pensum hjemme og får vejledning af underviseren på 

skolen. Idet de studerende har lært pensum hjemme får underviseren tid til at hjælpe den enkelte 

studerende med eventuelle faglige problemstillinger (Bergmann, 2014).  

Blended learning betyder, at undervisningen består af en integration af netbaseret undervisning og 

tilstedeværelsesundervisning (Gynther, 2012).  

På elektronikingeniørstudiet i Herning afholdes hvert semester en semesterevaluering. 

Semesterevalueringen afholdes ved at klassen og underviserne samles til et møde. Der er nogle 

spørgsmål der i fællesskab skal diskuteres (se bilag 10.6). De studerende tager referat af mødet.  

På evaluering af 4. semester, sommeren 2017, hvor kun campusstuderende deltog, rejste de 

studerende spørgsmålet: ”Hvornår er det, der er tid til at studere?” De studerende mener at, citeret: 

”jo mere studerende man bliver (selvstændigt læsende, jo længere vi kommer) des større et problem 

bliver flipped classroom”, (se bilag 10.6). De studerende mener at ved at bruge 

undervisningsmetoden flipped classroom, skal de bruge så meget tid på det som underviseren har 

planlagt, at de ikke har tid til at studere på egen hånd. De skal bruge det meste af deres tid på, at 

lære pensum på den måde underviseren har planlagt (se bilag 10.6).  

De studerende mener ikke, at der i den planlagte tid er afsat tid til at studere yderligere (se bilag 

10.6). 

Netop ovennævnte udtalelse har været grundlaget for dette masterprojekt.  

1.1 Indkredsning af problemfelt. 
På elektronikingeniøruddannelsen i Herning benyttes en udvidelse af undervisningsmetoden flipped 

classroom, som kaldes flipped learning (Bergmann, 2014). Udover at de studerende skal sætte sig 

ind i pensum hjemme, giver de studerende underviseren respons ved at svare på nogle spørgsmål 

inden en opfølgende undervisning. Underviseren kan i starten af den opfølgende undervisning tage 

udgangspunkt i disse svar og gennemgå det de studerende ikke har forstået. Denne opfølgende 

undervisning optages, så den kan ses online, direkte eller på et senere tidspunkt. Efter 

gennemgangen af svarene kan underviseren aktivere de studerende på forskellige måder. Det kan 

for eksempel være ved opgaveregning, udarbejdelse af øvelser eller mindre projektarbejder.  

De studerende på uddannelsen kan overordnet opdeles i tre forskellige grupperinger.  

 Campusstuderende, der studerer på campus i Herning 

 Synkrone onlinestuderende. De studerende, der følger undervisningen online synkront. De 

ser og deltager i undervisningen via en internetforbindelse direkte. 

 Asynkrone onlinestuderende. De studerende, der følger undervisningen på et andet tidspunkt 

end hvor undervisningen foregår. De deltager kun via optagelsen, altså asynkront.  
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Elektronikingeniøruddannelsen er en professionsbachelor, hvilket vil sige, at uddannelsens 

overordnede mål er, at uddanne ingeniører til, at arbejde i virksomheder. Derudover skal de færdigt 

uddannede diplomingeniører kunne videreuddanne sig til civilingeniør. Uddannelsens mål er 

beskrevet i ”Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør.” 

(forskningsministeriet, 2017). Målene indeholder både virksomhedsrelaterede og faglige 

kompetencemål. De virksomhedsrelaterede mål er for eksempel samarbejdsevne, metodisk tilgang, 

kommunikative færdigheder og selvledelse.  

Med henblik på at de studerende kan opnå de virksomhedsrelaterede kompetencemål og få afprøvet 

deres faglige kompetencer i praksis, er der projektarbejde igennem hele studiet. På hvert enkelt 

semester er et kursus, hvori der er projektarbejde. I projektarbejdet skal de studerende planlægge 

deres arbejde, de skal samarbejde og de skal for at udføre projekterne bruge den teori de har lært i 

de teoretiske fag og derudover skal de studerende sætte sig ind i nyt stof. Projektopgaven bliver 

givet af en underviser eller en virksomhed. Det vil være et projekt, hvor de studerende skal designe 

en løsning på en relativ åben problemstilling. Et par eksempler kan være at designe en robot, der 

kan gå op ad trapper eller en arm, der kan åbne en sodavand og hælde den op. De studerende skal 

selv finde frem til en løsning. Idet de studerende skal indlære nyt stof for at løse projektet, er 

undervisningsformen problembaseret undervisning (Andersen, 2004).  

Elektronikingeniøruddannelsen er struktureret sådan, at der hver uge til hvert fag er fire timers 

opfølgende undervisning, med fire timers forventet forberedelse. Der er fem teoretiske fag og et 

projektfag og undervisning i 14 uger. Det giver en forventet arbejdsbelastning på ca. 50 timer pr. 

undervisningsuge, hvilket svarer til en normal arbejdsbelastning på 1620 timer per år.  

De studerende strukturerer selv deres projektarbejde, hvilket vil sige, at projektarbejdet er meget frit 

i modsætning til den meget styrede teoretiske undervisning. 
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2 Problemformulering 
Den valgte overordnede læringsmetode, flipped learning, giver de studerende en meget struktureret 

dagligdag. Der er noget der tyder på, at idet undervisningsmetoden flippe learning anvendes i 

forbindelse med teoriundervisningen, er tidsforbruget til teoriundervisningen for dominerende i 

forhold til tidsforbruget på den problembaserede undervisning. Hvis de studerende ikke har tid til at 

studere på egen hånd vil det formodentligt gå ud over at de ikke opnår de nødvendige 

erhvervsmæssige kompetencer. 

Jeg vil i denne opgave undersøge hvilken virkning undervisningsmetoden flipped learning har på de 

studerendes studiemuligheder i forbindelse med den problembaserede undervisning på 

elektronikingeniøruddannelsen i Herning.  

2.1 Problemformulering 

Er der et modsætningsforhold imellem problembaseret undervisning og flipped learning? 

2.2 Forskningsspørgsmål  
Jeg vil undersøge om flipped learning bidrager til eller modarbejder det, som den problembaserede 

undervisning bidrager med.  

Jeg vil i forbindelsen med undersøgelsen svare på følgende spørgsmål: 

 Hvad vil det sige ”at studere”?  

 Hvilke kriterier er væsentlige i forbindelse med undervisning af voksne? 

 Hvad er karakteristisk for problembaseret undervisning? 

 Hvad er karakteristisk for undervisning efter flipped learning metoden? 

 Hvilke forskelle er der imellem problembaseret undervisning og flipped learning? 
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3 Videnskabsteoretiske betragtninger 
Jeg vil i dette afsnit beskrive, hvilken videnskabsteoretisk tilgang jeg vil bruge i forbindelse med 

projektet, hvilken metode jeg vil bruge for at kunne besvare problemformuleringen og mit valg af 

teoretikere. 

 

3.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
Problemformuleringen er åben og skal afdække en problemstilling og er derfor eksplorativ (Nielsen, 

2009)  

Til problemstillingen findes i forvejen en mængde eksisterende viden og passende teorier, der vil 

være afdækkende. Det drejer sig om teori om flipped learning, problemorienteret undervisning og 

hvordan man underviser voksne. Idet der tages udgangspunkt i eksisterende teorier arbejdes der 

med en deduktiv tilgang(Thisted, 2013).  

 

Der findes teorier om de emner der skal undersøges. Derudover kan studerende spørges. 

Jeg vil ved undersøgelse af de teoretiske emner og de studerendes svar på en undersøgelse arbejde 

ud fra min forforståelse. Det er min fortolkning af teorien og de studerendes svar, som skaber den 

nye viden, jeg finder i forbindelse med projektet. Fortolkningen at teorien og de studerendes svar 

afhænger af min forforståelse. Jeg arbejder dermed ud fra en hermeneutisk tilgang og danner ny 

viden ud fra det, som er min forforståelse. Den hermeneutiske spiral beskriver denne proces 

(Nielsen, 2009). Ved en fortolkning opstår en ny forståelse ud fra den forforståelse der var til at 

starte med.  

Jeg vil tage udgangspunkt i den viden jeg som uddannelsesleder har om uddannelsen, de studerende 

og didaktikken. Oven på den viden vil jeg konstruere ny viden ud fra min fortolkning.  

 

Underspørgsmålene i problemformuleringen danner grundlaget for, hvilken viden jeg skal finde: 

 Hvad vil det sige ”at studere”?  

 Hvilke kriterier er væsentlige i forbindelse med undervisning af voksne? 

 Hvad er karakteristisk for problembaseret undervisning? 

 Hvad er karakteristisk for undervisning efter flipped learning metoden? 

 Hvilke forskelle er der imellem problembaseret undervisning og flipped learning? 

Ud fra ovenstående spørgsmål vil jeg finde teori, som omhandler følgende: 

 

 Hvordan undervises voksne bedst?  

 Hvad er flipped learning? 

 Hvad er problembaseret læring? 

 Hvilke faktorer er væsentlige i forhold til struktureringen af en uddannelse? 

 

I forbindelse med en undersøgelse vil jeg søge indsigt i de studerendes studievaner. Hvor meget tid 

bruger de, hvad bruger de tiden på og hvor tilfredse de er med deres tidsforbrug? Til at finde svar på 

dette vil jeg foretage en spørgeskemaundersøgelse. 
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3.2 Undersøgelsesmetodik 
Problemformuleringen er forklaringsorienteret, idet der søges en afdækning af en problemstilling 

(Nielsen, 2009). 

Idet der arbejdes deduktivt og problemformuleringen er forklaringsorienteret vil 

undersøgelsesmetodikken være kvantitativ (Nielsen, 2009).  

Det vil derfor være en kvalitativ undersøgelsesmetode der skal anvendes. 

Jeg vil undersøge om de studerende har den fornødne tid til at studere. Hvad mener de studerende 

om deres tidsforbrug på studiet, har de tid til at have et liv ved siden af studiet? De studerende er 

voksne mennesker og nogle af dem har familie. Har de selv indflydelse på, hvad de skal arbejde 

med i forbindelse med deres studie? De studerende gav til en semesterevaluering udtryk for, at de 

ikke havde tid nok til at studere og at det er underviseren der styrer, hvad der skal ske. Er det 

gældende for alle de studerende? Med henblik på at undersøge ovennævnte spørgsmål vil jeg 

udarbejde en spørgeskemaundersøgelse. Jeg har valgt en spørgeskemaundersøgelse, fremfor 

interviews, da en spørgeskemaundersøgelse giver et bredt grundlag for at kunne forstå, hvad de 

studerende mener, i modsætning til nogle få interviews (Thisted, 2013). 

 

3.3 Valg af teoretikere 
Jeg har valgt teoretikere ud fra, at jeg ønsker svar på forskningsspørgsmålene. Det er teoretikere der 

beskriver undervisning af voksne, problembaseret undervisning, undervisning efter flipped learning 

metoden og didaktisk opbygning af et studie.  

Jeg har valgt teoretikere der kan give en dybere forståelse af følgende emner: 

 Undervisning af voksne. Hvordan undervises voksne bedst, hvilken didaktik vil være at 

foretrække ved undervisning af voksne?  

 

 Problembaseret undervisning. Hvad er problembaseret undervisning egentligt, hvilke former 

for pædagogik dækker begrebet over? Hvordan skal der undervises?  

 

 Flipped learning. En beskrivelse af undervisningsmetoden flipped learning med fokus på, 

hvilke didaktiske fordele og udfordringer metoden giver. 

 

 Didaktisk struktur af undervisningen. Hvilke faktorer skal vurderes ved opbygningen af en 

uddannelse? Hvordan hænger disse faktorer sammen i den nuværende uddannelse til 

elektronikingeniør i Herning? 

Malcom Knowles har arbejdet med begrebet andragogik, undervisning af voksne. Han blev kendt 

for hans arbejde med undervisning af voksne i 1970’erne (Knowles, 1973) og (Knowles, 1970). 

Knowles har sammen med Elwood Holton og Richard Swanson skrevet en bog, som handler om 

undervisning af voksne (Knowles, 2005). Denne bog tager udgangspunkt i teori om undervisning, 

og især Knowles arbejde med andragogik.  

Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen har skrevet en artikel om problembaseret læring. Denne 

artikel indeholder nogle interessante modeller, som kan anvendes til at beskrive, i hvor høj grad 

undervisning er problembaseret (Andersen, 2004). Andersen og Larsen har en meget vid opfattelse 
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af, hvad problembaseret undervisning er (Andersen, 2004). Jeg vil under den teoretiske analyse 

komme med en beskrivelse af forskellige meninger om, hvad problembaseret læring er. 

I bogen ”Flipped learning, gateway to student engagement” (2014) beskriver Jonathan Bergmann 

og Aaron Sams, hvordan undervisningsmetoden flipped learning kan anvendes. Jeg har valgt denne 

bog, da den har en omfattende beskrivelse af undervisningsmetoden. Forfatterne har inddraget otte 

kollegers erfaringer med flipped learning i bogen, hvilket bidrager til at bogen er praktisk orienteret 

(Bergmann, 2014).     

Hilde Hiim og Else Hippe har skrevet en bogen ”Læring gennem oplevelse, forståelse og handling” 

(1997) om læring.. Bogen omhandler didaktik og hvordan sammenhængen mellem væsentlige 

faktorer i en relationsmodel kan beskrives. Ud fra beskrivelserne af de enkelte faktorer kan 

didaktikken vurderes. 
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4 Teori 
Jeg vil i dette afsnit beskrive de ovennævnte teoretikeres teorier nærmere. Teorierne omhandler 

undervisning af voksne, problembaseret læring, flipped learning og didaktisk analyse i form af en 

relationsmodel.  

 

4.1 Undervisning af voksne 
Pædagogik er latinsk og betyder undervisning af børn. Andragogik er også latinsk og betyder 

undervisning af voksne. Begrebet andragogik har Malcolm Knowles anvendt, i forbindelse med, at 

han har beskrevet en række karakteristika ved lærende voksne. Disse karakteristika bruger han til at 

beskrive, hvordan voksne bør undervises (Knowles, 1970).  

Knowles mener at voksne, i modsætning til børn, er selvstyrende og har en erfaring, som de kan 

bruge i forbindelse med læringen. Men for at kunne lære skal de vide, hvad, hvorfor og hvordan de 

skal lære. Med alderen bliver mennesker mere parate til at lære, idet de bliver mere orienteret i 

retning af at udvikle kompetencer til deres sociale roller. Det som der undervises i, ønsker de 

voksne at kunne anvende i praksis. Voksne har en problemorienteret tilgang og er selvmotiverende, 

hvilket betyder at de deltager i undervisningen for at lære (Knowles, 2005).  

Knowles er realistisk og mener at det er tvivlsom at noget så komplekst som undervisning af voksne 

kan beskrives i en enkelt teori. Derfor gælder de beskrevne karakteristika voksne mere eller mindre 

(Knowles, 2005).  

Knowles (Knowles, 1984) har opsat nogle forslag til, hvordan han mener voksne skal undervises ud 

fra karakteristikaene: 

 Voksne skal involveres i planlægningen og evalueringen af deres læring 

 Undervisningen skal være praksisorienteret 

 Der skal undervises i noget, der har direkte relevans for den voksne.  

 Læringen skal være problemorienteret. 

 

I bogen ”The Adult Learner: The definitive classic in adult education and human resource 

development” (2005) har Malcolm Knowles sammen med Elwood Holton og Richard Swanson, 

udarbejdet en model, som kan benyttes i forbindelse med planlægningen af undervisning til voksne 

(se figur 1). I bogen har forfatterne beskrevet flere metoder for undervisere til at finde en didaktik til 

deres undervisning. 
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Figur 1. Model til undervisning af voksne (Knowles 2005, s149).  

 

Modellen skal forstås således, at den lærende voksne er beskrevet i midten, med de karakteristika 

Knowles har sat op. Termerne i den mellemste ring er variabler. Der er forskel på de lærende 

voksne, der er forskellige emner, der skal læres og det foregår i forskellige læringssituationer. Disse 

variabler skal underviseren tage med i vurderingen af, hvilken didaktik der skal benyttes i 

undervisningen.  

Lige indenfor den yderste ring er målene for læringen opskrevet. Disse mål er delt op i om der 

ønskes en institutionel, social eller individuel læring. Det er disse mål der er med til at forme 

læringsoplevelsen, da de indeholder formålet med det, der skal læres. Igen noget underviseren skal 

have med i vurderingen af, hvilken didaktik der, skal anvendes i undervisningen.  

Ud fra modellen kan en underviser udarbejde en beskrivelse af den undervisning, der skal foregå og 

dermed få et overblik over  til at vælge en fornuftig didaktik. 

 

Knowles har beskrevet, hvilke faktorer der er vigtige at tage i betragtning ved undervisning af 

voksne. Derudover har han i en model beskrevet, hvordan disse faktorer skal tænkes ind i forhold til 

forskellige variable og mål.   
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4.2 Læringsmodeller til problembaseret læring 
Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen har skrevet en artikel om problembaseret læring 

(Andersen, 2004). I denne artikel har de designet en didaktisk model og en styringsmodel. 

Forfatterne skriver følgende om problembasering: ”Problembasering kan i sagens natur betyde 

meget forskelligt, lige fra at undervisningen måske leverer redskaber til at løse forholdsvis enkle 

problemer, til at læringsforløb opbygges med det sigte, at deltagerne løser komplekse, 

virkelighedsnære problemstillinger” (Andersen, 2004 s5).   

Den didaktiske model beskriver læring i forhold til niveauet af underviserstyring og niveauet af 

problemorientering. Selve organiseringen af undervisningen kan variere mellem at være 

underviserstyret eller deltagerstyret. Det der skal læres, pensum, kan være givet på forhånd, hvilket 

de kalder fagorienteret. Indholdet, pensum, kan også komme ud fra projektet og dermed være 

problemorienteret. Se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den didaktiske model, der beskriver, hvordan læringen afhænger af både organiseringen 

af undervisningen og indholdet af undervisningen (Andersen, 2004). 

 

Den vandrette akse viser lærerstyring kontra deltager styring. Jo mere deltagerstyring, jo mere mod 

højre placeres undervisningen. På den lodrette akse er indholdet af pensum niveausat. Jo mere 

indholdet bliver defineret ud fra et projekt jo højere op på aksen.  

Hvis en underviser gennemgår et pensum og giver de studerende opgaver, er undervisningen 

lærerstyret og indholdet fagorienteret. Undervisningen kan dermed placeres ved den skraverede 
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trekant. Læringen kan betegnes assimilativ, tilførende læring (Andersen, 2004). Det vil sige at der 

læres noget nyt i allerede eksisterende strukturer. Assimilativ læring kan betegnes, som indøvelse af 

nogle nye rutiner i kendte strukturer.  

Akkomodativ læring kræver en omstrukturering af allerede eksisterende videns- og 

forståelsesstrukturer og dermed refleksion i modsætning til assimilativ læring. 

Idet det er de studerende, der styrer løsningen af en problemstilling bliver de nødt til, at finde ny 

viden. Vurdere hvilken ny viden, der skal bruges i forhold til at løse projektet. De studerende bliver 

nød til at reflektere, og derved bliver læringen akkomodativ. Den akkomodative læring kommer i 

spil, når organiseringen er deltagerstyret og den teori der skal bruges findes af deltagerne i forhold 

til det der er nødvendigt for at løse projektet.  

 

Modellen kan anvendes med henblik på at få et overordnet billede af, om undervisningen er rettet 

mod akkomodativ læring eller assimilativ læring.                           

Udover den didaktiske model, har Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen, også udarbejdet en 

styrings model (se figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Styringsmodel der beskriver, hvor underviseren og den studerende i et problembaseret 

forløb har mulighed for at være styrende (Andersen, 2004). 

Termerne: mål, stofudvælgelse, problemformulering, produktion/løsning, evaluering, passer på de 

overordnede elementer, der skal gennemgås for at udarbejde et projekt. Projektforløbet begynder til 

venstre med udarbejdelse af mål og slutter med evalueringen til højre. Den del af det 

problembaserede forløb som underviseren styrer vises øverst med den grå markering og den del 

som de studerende styrer markeres nederst (se figur 3).  

Et projekt, hvor opgaven er givet af underviseren, giver kun den studerende mulighed for, at finde 

løsninger til problemet. Resten er styret af underviseren. I figur 3 kan det ses at underviseren styrer 

mål, stofudvælgelse og evaluering. De studerende styrer løsninger til problemet. Termen, 

”problemformulering” ikke taget med, da der ikke er en problemformulering til det viste 

projektforløb (se figur 3). Som forfatterne skriver er en form for projekt af denne type være på 

grænsen af, hvad man kan kalde et problembaseret læringsforløb (Andersen, 2004, s15). 
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Jo mere undervisningen er problemorienteret, jo flere faser i modellen har den studerende mulighed 

for at styre. Involveringen kan ifølge forfatterne være lige fra mål til og med problemløsningen 

(Andersen, 2004).   

Styringsmodellen kan anvendes til at synliggøre, hvor stor underviserstyring kontra deltagerstyring, 

der er i et problembaseret forløb og hvem der styrer hvad. Styringsmodellen kan i kombination med 

den didaktiske model synliggøre om den ønskede didaktiks mål opnås.  

Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen har udarbejdet to modeller, som kan bruges til at 

synliggøre i hvor høj grad en undervisningsform er problembaseret. Den ene model kan anvendes 

til, at synliggøre om læringen er assimilativ eller akkomodativ. Ved at anvende begge modeller kan 

en underviser vurdere hans didaktiske overvejelser om undervisningsformen passer med det 

ønskede.   
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4.3 Flipped learning 
Jonathan Bergmann og Aaron Sams, definerer flipped learning som følger: 

“Flipped learning is a pedagogical approach in which direct instruction moves from the group 

learning space to the individual learning space, and the resulting group space is transformed into a 

dynamic, interactive learning environment where the educator guides students as they apply 

concepts and engage creatively in the subject matter” (Bergmann, 2014, s6). 

Den studerende skal sætte sig ind i det nye stof hjemme og deltage i et læringsområde, sammen med 

medstuderende og underviseren. Forfatterne kommer ikke med en præcis model for, hvordan 

flipped learning udføres, men holder sig til det, der står i deres definition. Derudfra skal den enkelte 

underviser danne en fornuftig måde, der passer til det enkelte fagområde, hvorpå flipped learning 

kan implementeres.  

Jonathan Bergmann og Aaron Sams sætter følgende kriterier op for succesfuld flipped learning. 

Samarbejde: Jonathan Bergmann og Aaron Sams mener det er svært, at indarbejde flipped learning 

alene. Der skal være nogle at samarbejde med, diskutere de forskellige pædagogikker der bruges.  

Studentercentreret læring: Klasselokalet er normalt centreret omkring underviseren. Når 

undervisningsmetoden flipped learning, skal bruges skal klasselokalet være et center for læring, 

med fokus på den studerende.  

Optimerede læringsområder: Idet klasselokalet ændres til, at være et sted med fokus på den 

studerende, skal udformningen af lokalet også ændres. Der skal være møbler, der inspirerer til 

samarbejde. Der skal også være plads til individuelt arbejde. Underviserens bord, kateteret, skal 

væk, idet der ikke skal være fokus på underviseren. Klasselokalet skal designes til læring, ikke 

undervisning. Forfatterne mener, at læring skal være prioritet nummer et på undervisningsstedet. 

Tid til implementering: Forfatterne mener det tager lang tid, at implementere flipped learning. 

Derfor skal der fra ledelsens side afsættes ekstra tid til underviserne. 

Support fra administrationen og IT afdelingen: Der skal være opbakning fra alle steder, både 

administrativt og især med hensyn til IT. Der er en mængde videoer, som de studerende skal have 

mulighed for, at kunne få fat i hjemme og se. 

Refleksion: Forfatterne skriver, at de undervisere, der har haft mest succes med flipped learning er 

de undervisere der i forvejen tænker og reflekterer meget over deres undervisning.    

Forfatterne beskriver nogle misforståelser om flipped learning. En af misforståelserne er, at flipped 

learning kun drejer sig om videoer. De mener, at videoerne er vigtige, men videoen er kun en 

adgang til flipped learning, hvorfra en dybere læring kan opstå. Den dybe læring opstår i 

klasselokalet, ved at diskutere det, der er blevet undervist i med underviseren og 

klassekammeraterne. 

En anden misforståelse er at flipped learning giver unødvendigt meget hjemmearbejde. Det mener 

forfatterne ikke det gør, idet de har observeret deres studerende, og de bruger mindre tid på 

hjemmearbejdet.  

Forfatterne diskuterer forholdet imellem indhold, nysgerrighed og fællesskab. De siger, at ingen 

computer eller video kan erstatte en ægte, levende lærer. ”No computer or video can replace a real, 

live teacher. The relationship that a teacher develops with his or her students is what makes 

teaching good regardless of whether or not a teacher flips a class.” (Bergmann, 2014, s14). Det er 



Side 17 

 

kun underviseren, der kan skabe god undervisning.  

Forfatterne vil gerne at indholdet i en undervisning får mindre betydning i forhold til nysgerrighed 

og fællesskab. De ønsker, at der anvendes problembaseret undervisning. Ved at give de studerende 

et problem og lade dem selv finde det undervisningsmateriale de skal anvende for, at lære det de 

skal lære mener forfatterne, at de studerende lærer bedre. Der skal udarbejdes et arkiv af videoer 

som de studerende selv kan tage fat i nær de ønsker det. Problemet gør de studerende nysgerrige, de 

arbejder sammen og sætter de sig ind i det nye stof.  

I bogen er desuden en række erfaringer fra undervisere i en mangfoldighed af 

undervisningsområder. Forfatterne mener, at flipped learning kan anvendes indenfor alle 

fagområder, men der skal udarbejdes en metode, der passer på det enkelte fag (Bergmann, 2014).  

Flipped learning er en undervisningsmetode, hvor de studerende forbereder sig hjemme. Herefter 

deltager de studerende i et læringsområde, hvor de går i dybden med, det de har lært sammen med 

medstuderende og underviseren. Læringsområdet skal være udformet til læring, ikke til 

undervisning. Forfatterne mener at flipped learning kan anvendes i forbindelse med problembaseret 

undervisning.  
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4.4 En didaktisk relationsmodel 
Hiim og Hippe (1997) beskriver en didaktisk relationsmodel som ”er en model til kritisk analyse og 

forståelse af undervisning og læring” (Hiim, 1997 s73). Den didaktiske relationsmodel indeholder 

en række delelementer, som skal beskrives. Delelementerne som afhænger af hinanden er, se figur 

4.  

 Rammefaktorer. Kulturelle, sociale og fysiske rammefaktorer. Her beskrives hvem der 

undervises, fysiske rammer og lærerens forudsætninger. 

 Læringsforudsætninger. De studerendes sociale, kulturelle, psykologiske og fysiske 

læringsforudsætninger. 

 Mål. Her beskrives målet med uddannelsen, hvordan læringsmålene dannes og hvor stor 

frihed de studerende har til at vælge læringsmål.  

 Indhold, er en beskrivelse af studiets indhold 

 Vurdering. Her beskrives vurderingen af de studerende  

 Læreproces. Hvordan undervises de studerende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Relationsmodel. Alle delelementerne hænger sammen, et helhedssystem (Hiim, 1997). 

 

Modellen er tænkt, som et forståelsessystem eller en fortolkningsstruktur (Hiim, 1997). Det er en 

måde at kunne forstå den virkelighed undervisningen foregår i. Ved at beskrive de enkelte 

delelementer kan en underviser forstå, hvilke kriterier der er for hans undervisning. Efter 

beskrivelsen af hvert deleelement vurderes, hvilke konsekvenser, indholdet af det enkelte 

delelement har for undervisningen. For eksempel, hvordan skal der undervises for at 

læringsforudsætningerne anvendes bedst muligt. Ved at sammenholde disse vurderinger dannes et 

overblik, som gør at underviseren kan finde frem til den rigtige pædagogik (Hiim, 1997).  

  

Himm og Hippe anvender termen ”elev”, hvor jeg anvender termen ”studerende”. Selve modellen 

beskriver relationen imellem delelementerne i en undervisning. Hvad enten det er studerende eller 

elever, der undervises, mener jeg ikke ændrer ved de delelementer der anvendes. Det vil være de 

samme elementer, der skal anvendes til vurderingen lige meget om det er undervisningen på en 

Læringsforudsætninger 

Indhold 
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folkeskole eller et universitet det drejer sig om. Jeg vil anvende modellen som en metode til at 

beskrive uddannelsen og de sammenhænge der er i denne, mellem de enkelte delelementer. 

 

Himm og Hippe mener, at modellen kan være med til at underviseren kan finde svar på en mængde 

spørgsmål som:  

 Hvilke rammefaktorer begrænser undervisningen? 

 Hænger målene for undervisningen sammen med undervisningens intention? 

 Er det hensigtsmæssigt at målene er givne og fastlagte uden at kende elevernes 

forudsætninger og rammerne? 

 Hvilke arbejdsmetoder skal anvendes? 

 Hvordan oplever den enkelte elev indholdet set fra en intellektuel, handlingsmæssig og 

emotionel side? 

 Forekommer der ”skjult” eller ”latent” læring? 

 I hvor høj grad skal eleverne være med til at bestemme arbejdsmetoderne? 

 Skal undervisningen være oplevelsesorienteret? 

 Hvordan skal sammenhængen mellem teori og praksis være? 

 Hvordan bør vurderingen foretages? (Hiim, 1997) 

 

Relationsmodellen kan anvendes til at undersøge, hvordan forskellige faktorer i forbindelse med 

undervisning hænger sammen. 

Jeg vil i et senere afsnit anvende denne model til at beskrive elektronikingeniøruddannelsen i 

Herning og til sætte rammen omkring læreprocessen i forhold til de studerende, underviserne og de 

øvrige rammer for uddannelsen. Beskrivelsen vil jeg derefter anvende i de efterfølgende kapitler.  
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4.5 Refleksion 
Brookfield, har beskrevet en systematisk tilgang til refleksion (Wahlgreen, 2006) 

Han starter med nogle antagelser, som skal beskrives. De paradigmatiske, præskriptive og kausale 

antagelser. 

 

1. Paradigmatiske antagelser, som er de mest grundlæggende antagelser. De handler om det 

paradigme vi anskuer.  

2. Præskriptive antagelser er baseret på de paradigmatiske antagelser. Hvordan skal noget være i en 

given situation? 

3. Kausale antagelser handler om, hvordan omverden er, skal fungere.  

Alle disse tre antagelser afhænger mere eller mindre af hinanden. Ved refleksion eller nærmere 

eftertanke kan der opstå en bevidsthed om, at nogle antagelser er forkerte. Hvis det sker skal 

antagelsen ændres, de andre antagelser tilrettes og der skal handles (Wahlgreen, 2006).   

Som eksempel vil jeg bruge undervisningen på elektronikingeniørstudiet i Herning.  

Her vil en paradigmatisk antagelse være, at de studerende er voksne mennesker, er selvstyrende, og 

at det er mennesker der synes at de emner, der undervises i, er interessante, idet de selv har valgt 

studiet.  

En præskriptiv antagelse kan være, at undervisningsmetoden flipped learning giver de studerende 

let tilgang til undervisningsmaterialet og at de studerende dermed kan studere, hvor som helst og 

når som helst. De kan som voksne mennesker selv styre deres studie.   

En Kausal antagelse kan være at de studerende i undervisningen skal opmuntres til at være 

selvstyrende og at de vil være meget tilfredse med undervisningsmetoden flipped learning.  

 

Antagelserne i eksemplet har været en del af forudsætningerne til at danne 

elektronikingeniøruddannelsen i Herning. Jeg vil under analysen finde ud af om der er nogle af 

antagelserne der er forkerte. 
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5 Beskrivelse af uddannelsen til elektronikingeniør i Herning 

I dette afsnit beskrives uddannelsens opbygning. Jeg vil først beskrive den helt overordnede 

opbygning med udgangspunkt i de regler, der er givet af ministeriet og et koncept der kaldes CDIO. 

CDIO står for ”Conceiving — Designing — Implementing — Operating” (CDIO, 2017). Formålet 

med denne beskrivelse er at rammesætte uddannelsen i forhold til de helt overordnede krav, der er 

til uddannelsen og som ikke kan ændres. Herefter vil jeg beskrive sammenhængen i uddannelsen 

ved at beskrive delelementerne i den didaktiske relationsmodel (Hiim, 1997). Formålet med 

beskrivelsen er at kunne anvende den til analyse af uddannelsen. 

5.1 Strukturen på elektronikingeniøruddannelsen i Herning  
Uddannelsen er opbygget ud fra CDIO konceptet (CDIO, 2017) og de regler der er givet ved 

bekendtgørelsen om diplomingeniøruddannelser i Danmark (forskningsministeriet, 2017).   

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, som elektronikingeniøruddannelsen er en del af, benytter 

konceptet CDIO. CDIO er en international ramme, hvorefter ingeniøruddannelser kan opbygges 

med henblik på at sikre, at de studerende opnår de rette ingeniørmæssige kvalifikationer i løbet af 

uddannelsen (CDIO, 2017). De studerende skal indenfor det enkelte fagområde kunne indsamle 

viden, designe, implementere og få det de implementerer til at virke. 

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har ud fra CDIO standarden udarbejdet en CDIO håndbog 

(AU, 2012). En ingeniør er, ifølge CDIO, en der 

 ”har en grundig og operationel teknisk grundviden 

 kan være førende i udvikling og drift af nye produkter og systemer 

 forstår forsknings- og udviklingsstrategiske påvirkninger af og på samfundet.”(AU, 2012)  

Uddannelsen er normeret til tre et halvt års studie. Helt overordnet består, hvert af de første 4 

semestre af 25 ECTS teoriundervisning og 5 ECTS projektarbejde. Det femte semester består af 20 

ECTS valgfri teoriundervisning og et 10 ECTS projekt. Der er et halvt års praktik på sjette semester 

og det sidste og syvende semester benyttes til bachelorprojekt. Se studieoverblik i bilag 10.9. 

Bachelorprojektet udføres ofte i den virksomhed, hvor den studerende har været i praktik. 

Teoriundervisningen anvendes til, at danne det faglige vidensfundament. Dette vidensfundament 

kaldes ifølge CDIO terminologien ”Matematisk naturvidenskabelig og teknisk ingeniørfaglig 

viden”. Dette faglige vidensfundament er ifølge CDIO, altafgørende for, at de studerende kan 

tilegne sig de virksomhedsrelaterede kompetencer, som er de ”Personlige og generiske 

professionelle færdigheder”, ”Sociale færdigheder” og ”Professionsrettede ingeniør kompetencer” 

(AU, 2012) (se figur 5).  

Ved at arbejde med et projekt, hvor teorien anvendes, indlæres teorien bedre og de 

virksomhedsrelaterede kompetencer kan tilegnes (AU, 2012).  
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Kvalifikation- og kompetencebeskrivelse er ifølge CDIO delt op i fire kategorier (se figur 5).   

 

 

 

 

Figur 5. CDIO kompetencekategorier. I parentes står nummeret på kategorien. De 

professionsrettede kompetencer skal understøttes af de resterende kompetencer kategori 1 – 3.  

Kategori 1 er den ”Matematisk naturvidenskabelige og teknisk ingeniørfaglige viden” der danner 

det vidensgrundlag, der er indenfor den enkelte profession. På elektronikingeniøruddannelsen er det 

fagområder som matematik, fysik, elektronik, programmering og tilsvarende, der danner det faglige 

grundlag, der passer til en ingeniør der skal arbejde med elektronik. 

De personlige og generiske professionelle færdigheder og de sociale færdigheder, deles ifølge 

CDIO op i flere dele, for eksempel samarbejdsevne, kommunikative færdigheder, eksperimentelle 

metoder og lignende (se figur 6). 

 

Figur 6 viser, hvordan de enkelte kompetencer er afhængige af andre kompetencer. Samlet giver de 

kompetencerne i kategori 2 og 3 (AU, 2012).  
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Ifølge CDIO konceptet er det vigtigt, at de studerende tilegner sig nogle bestemte kompetencer før 

andre kompetencer, således at der i studieprogrammet indbygges en progression i tilegnelsen af 

kompetencerne.  

Den 4. kategori, de professionsrettede kompetencer, er de færdigheder, der er nødvendige for, at 

kunne overskue de mange aspekter, der er i et typisk ingeniørprojekt. Det er kompetencer som 

systemforståelse, projektstyring, forretningsforståelse, samfundsforståelse med mere.  

Jeg vil i det kommende afsnit af opgaven redegøre for, hvor tilegnelsen af de enkelte kompetencer 

forventes at foregå. 

5.2 Uddannelsesstruktur  

Jeg vil i dette afsnit beskrive uddannelsen til elektronikingeniør ud fra de forskellige delelementer i 

relationsmodellen. Med henblik på at udføre en analyse af undervisningen på 

elektronikingeniøruddannelsen i Herning anvendes en didaktisk relationsmodel (Hiim, 1997).  

 Rammefaktorer.  

 Læringsforudsætninger.  

 Mål 

 Indhold 

 Læreproces 

 Vurdering 

Hvert enkelt element gennemgås i det efterfølgende. Jeg har valgt først at beskrive de elementer, 

som ikke kan ændres. Der ikke umiddelbart ændres på en bekendtgørelse og hvilke studerende 

uddannelsen udbydes til.  

5.2.1 Rammefaktorer 

De studerende har selv valgt at studere på lige netop denne uddannelse, idet de har søgt ind via den 

koordinerede tilmelding. De studerende, på elektronikingeniøruddannelsen i Herning, kan 

overordnet opdeles i tre forskellige grupperinger. 

 Campusstuderende, der studerer på campus i Herning 

 Onlinestuderende der følger undervisningen synkront. De ser og deltager via en 

internetforbindelse direkte.  

 Onlinestuderende der følger undervisningen via en optagelse, altså asynkront.  

 

Campusstuderende er som hovedregel studerende, der kommer direkte fra gymnasiet eller HTX. De 

fleste er under 25 år og skal finde deres netværk på campus (se bilag 10.4). De undervises og 

arbejder i laboratoriet på campus i Herning. 

Onlinestuderende er lidt ældre, de fleste er over 25 (se bilag 10.4). Langt de fleste har familie, et 

arbejde og ønsker en højere uddannelse. De har bosat sig, og ønsker ikke at flytte. De kan bo overalt 

i verden, bare de taler dansk, har en internetforbindelse og har mulighed for at deltage i eksamen. 

De onlinestuderende deltager i undervisningen hjemme, på en arbejdsplads eller hvor det passer 

dem.  
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Gennemsnitsalderen på elektronikingeniøruddannelsen i Herning er på ca. 29 år, hvilket er meget 

højere end på de andre ingeniøruddannelser på Ingeniørhøjskolen Aarhus universitet. På 

elektronikingeniøruddannelsen i Aarhus, som er en uddannelse tilsvarende uddannelsen i Herning, 

er gennemsnitsalderen ca. 20 år (se bilag 10.4). 

Der er eksamener der foregår på campus, kaldet stedprøver, hvilke kræver overvågning. Denne 

overvågning kan udføres på en ambassade eller en udenlandsk uddannelsesinstitution.  

De onlinestuderende kan følge undervisningen, online, på et tidspunkt, der passer dem. Derfor er 

der valgt de to muligheder for, at deltage i undervisningen, synkront eller asynkront. De studerendes 

arbejde fylder nogle gange for meget i forhold til den tid de skal bruge på studiet. Der har derfor 

været et markant større frafald blandt de onlinestuderende i forhold til campusstuderende (se bilag 

10.2).  

Undervisningen på elektronikingeniørstudiet er meget praktisk anlagt. Uddannelsen er en 

professionsbachelor og dermed professionsrettet. 

Underviserne er alle ingeniører med minimum fem års erhvervserfaring. De har alle som minimum 

en masteruddannelse og er således uddannelsesmæssigt på et højere niveau end det bachelorniveau 

de underviser på. Den vigtigste faktor er dog deres praktiske vidensgrundlag, som opdateres ved, at 

underviserne deltager i projekter og konferencer indenfor deres faglighed. Underviserne er alle 

lektorer, idet de har deltaget i et pædagogisk undervisningsforløb, hvor de efterfølgende er blevet 

lektorbedømt.  

Idet uddannelsen er professionsrettet er det ekstra vigtigt at underviserne er erfarne indenfor 

fagområdet og har erhvervsmæssig erfaring. Undervisningen bliver situeret. Der bliver et 

praksisfællesskab, de studerende og underviserne imellem. Som Lave og Wenger beskriver i 

forbindelse med deres artikel om legitim perifer deltagelse. Gennem studiet bliver de studerende 

deltagere i et praksisfællesskabet (Lave, 1991).   

Undervisningen er som nævnt praktisk orienteret, derfor tilbydes de onlinestuderende, at købe ”lab 

in a box”.  ”Lab in a box” indeholder det udstyr der skal til, for at de onlinestuderende kan udføre 

de praktiske øvelser underviseren lægger op til. ”Lab in a box” kan med fordel også købes af 

campusstuderende, da det giver dem mulighed for at arbejde på de praktiske øvelser hjemme. 

5.2.2 Læringsforudsætninger 

De campusstuderendes faglige erfaringsgrundlag har de hovedsageligt fra den undervisning, de 

indtil nu har modtaget i folkeskolen og på en gymnasial uddannelse. 

De onlinestuderendes faglige erfaringsgrundlag har de hovedsageligt fra deres arbejde og lige som 

de campusstuderende fra undervisningen i folkeskolen og på en gymnasial uddannelse. Den 

gymnasiale dannelse kan dog være erstattet med et adgangskursus. Adgangskurset tilbydes folk 

med en erhvervsfaglig uddannelse, i stedet for en gymnasial uddannelse, og kan kun bruges som 

adgangsgrundlag til en ingeniøruddannelse. 

De studerende kommer fra alle samfundslag og er født og opvokset i Danmark.  



Side 25 

 

5.2.3 Mål 

Elektronikingeniøruddannelsen er en professionsbachelor, hvilket betyder at uddannelsens 

overordnede mål er at uddanne ingeniører til at arbejde i virksomheder. Derudover skal de færdigt 

uddannede diplomingeniører kunne videreuddanne sig til civilingeniører.  

Uddannelsens mål er beskrevet i ”Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som 

diplomingeniør.” (forskningsministeriet, 2017). Målene er ifølge §1, at de studerende efter endt 

uddannelse skal kunne: 

”1) Omsætte tekniske forskningsresultater samt naturvidenskabelig og teknisk viden til praktisk 

anvendelse ved udviklingsopgaver og ved løsning af tekniske problemer. 

2) Kritisk tilegne sig ny viden inden for relevante ingeniørmæssige områder. 

3) Selvstændigt løse forekommende ingeniørmæssige arbejdsopgaver. 

4) Planlægge, realisere og styre tekniske og teknologiske anlæg og herunder være i stand til at 

inddrage samfundsmæssige, økonomiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen 

af tekniske problemer. 

5) Indgå i samarbejds- og ledelsesmæssige funktioner og sammenhænge på et kvalificeret niveau 

sammen med mennesker, der har forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund. 

Stk. 2. Uddannelsen skal herudover kvalificere de studerende til at deltage i videre uddannelse.” 

(forskningsministeriet, 2017) 

Målene der er beskrevet indeholder ikke kun, at ingeniøren skal være faglig veluddannet, have 

tekniske faglige kompetencer, men også samfundsmæssige og erhvervsorienterede kompetencer. De 

erhvervsmæssige kompetencer er f.eks. evnen til at tilegne sig ny viden, arbejde selvstændigt, 

planlægge og samarbejde. De samfundsmæssige kompetencer er f.eks. indenfor økonomi, miljø- og 

arbejdsmiljø. Det skal sikres, at de studerende har disse kvalifikationer, når de skal ind på 

arbejdsmarkedet. Disse mål svarer til målene ifølge CDIO kategorierne 1 til 3. Kursusbeskrivelsen 

til bachelorprojektet, som er en del af uddannelsens studieordning, har bekendtgørelsens mål, som 

læringsmål (AU-kursuskatalog, 2017). Dermed sikres, at de studerende, der består bachelorprojektet 

har opnået bekendtgørelsens krav. 

Til de enkelte kurser er der givet et antal læringsmål, som de studerende skal opfylde for, at få 

topkarakter. Læringsmålene er udarbejdet af underviserne i samarbejde med uddannelseslederen. 

Læringsmålene er tilrettelagt sådan, at der sker en faglig progression indenfor de enkelte 

fagområder og at der er en sammenhæng fagene imellem.  

De studerende har ikke mulighed for at ændre læringsmålene for de kurser de deltager i. De 

studerende bliver hørt gennem uddannelsesudvalg, hvor de studerende har indflydelse på ændringer 

af kurserne.  

De studerende skal på 5. semester vælge fire valgfag. De vælger disse fag ud fra deres 

interesseområde og ud fra om de ønsker at læse videre til civilingeniør.  
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5.2.4 Indhold 

Efter endt uddannelse kan de færdiguddannede ingeniører vælge at arbejde i erhvervslivet. For at 

kunne tilpasse uddannelsen til erhvervslivets ønsker afholdes årligt et aftagerpanelmøde. 

Aftagerpanelet består af medarbejdere fra udvalgte virksomheder og aftagerpanelets opgave er helt 

overordnet at være med til at sikre uddannelsens relevans i forhold til erhvervslivet (AU, 2017). På 

aftagerpanelmødet diskuteres både det faglige indhold og de virksomhedsrelaterede kvalifikationer. 

Et gennemgående ønske fra aftagerne, og et ønske de alle er enige om, er at de studerende skal være 

i stand til selvstændigt at sætte sig ind i nyt stof. Citat fra et aftagerpanelmøde: ”Evnen til at generere 

ny viden, er meget vigtigt” (Se referat fra aftagerpanel i bilag 10.5). Aftagerne har en klar forventning 

om, at de nyuddannede ingeniører har et fagligt grundlag, der kan arbejdes videre med.  

Efter endt uddannelse kan de færdiguddannede ingeniører vælge, at læse videre til civilingeniør. De 

kan læse videre på Aarhus universitet eller på de andre universiteter i Danmark, Aalborg universitet, 

Syddansk universitet og DTU, eller i udlandet. Der er på de enkelte universiteter forskellige krav til 

de studerendes faglige kompetencer alt efter, hvilken retning der vælges på det pågældende 

universitet. 

I samarbejde med underviserne sikrer uddannelseslederen, at der er en faglig progression, 

sammenhæng imellem fagene og at de studerende opnår lærer det der er nødvendigt i forhold til de 

krav, der er til uddannelsen. Det gælder både det fag-faglige (kategori 4 ifølge CDIO konceptet) og 

som tidligere beskrevet de virksomhedsrelaterede mere bløde kompetencer (ifølge CDIO konceptet, 

kategori 1 til 3). Indholdet i de fagfaglige fag er på elektronikingeniørstudiet matematik, fysik, 

elektronik, programmering, signalbehandling og tilsvarende.  

5.2.5 Læreproces 

Læreprocessen kan deles op i to overordnede dele: teoriundervisning og projektarbejde. Grundlaget 

for læreprocessen findes i de foregående beskrivelser af elementerne: rammefaktorer, 

læringsforudsætninger, mål og indhold. Disse elementer kan ikke ændres, da de er givet ud fra 

bekendtgørelsen og hvilke studerende uddannelsen udbydes til. Det betyder, at det er læreprocessen 

der skal sikre sammenhængen i uddannelsen.  

Teoriundervisning: 

Formålet med teoriundervisningen er, at give de studerende et teoretisk grundlag med henblik på at 

kunne arbejde indenfor det enkelte fagområde. De faglige mål er overordnet indenfor CDIO 

kategori 1, altså at de studerende skal indlære teorien og kunne anvende den i praksis.  

Underviseren sikrer ved gennemgang af hvert fagområde, at de studerende ved, hvad fagområdet 

skal anvendes til.  

Hvert enkelt fag på semestrene har flipped learning, som overordnet undervisningsmetode. De 

studerende forbereder sig ved at følge en læringssti. Et eksempel på en læringssti kan være: ”læs 

siderne 20 – 32 i bogen, se video, svar på spørgsmål, se yderligere video, svar på flere spørgsmål, 

udarbejd øvelse” og så videre. Ved at underviseren udarbejder korte videoer, hvor de væsentlige 

dele af pensum gennemgås. En optagelse af undervisningen vil tage over en time, hvorimod videoer 

udarbejdet til flipped learning sjældent vare mere end 10 minutter (Bergmann, 2014). Der er flere 

videoer, men det giver den studerende mulighed for at koncentrere sig om et delemne ad gangen og 
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svare på tilhørende spørgsmål. De onlinestuderende har mulighed for, at se opfølgningen på de 

besvarede spørgsmål. 

Suppleret med spørgsmål kan den studerende indlære en mindre del af pensum, svare på spørgsmål 

og dermed være klar til at fortsætte med den næste mindre del af pensum, svare på nye spørgsmål 

og så videre.  

For at sikre indlæringen er der en opfølgende undervisning, som optages af hensyn til de asynkrone 

onlinestuderende. Ifølge Illeris er der mulighed for at fejllære, derfor er en opfølgning vigtig (Illeris, 

2015). Den opfølgende undervisning tager udgangspunkt i de studerendes svar på spørgsmålene, 

således at underviseren får rettet eventuelle misforståede dele af pensum. Denne opfølgende 

undervisning tager som regel en halv time. Efter den opfølgende undervisning er der mulighed for 

at arbejde videre med opgaver og øvelser, relateret til det de studerende har forberedt. Det er netop 

tanken med flipped learning, at de studerende får mulighed for at afprøve deres nye viden i 

fællesskab (Bergmann, 2014). Dermed får de studerende en bedre forståelse af det lærte (Bergmann, 

2014).  

Undervisningsmetoden flipped learning er også valgt af hensyn til, at der skal være samme 

mulighed for at studere for campus- og onlinestuderende. Det skal være muligt at studere, hvor som 

helst og når som helst.  

Når de studerende undervises efter flipped learning metoden planlægges den studerendes tid 

overordnet af underviseren. På elektronikingeniørstudiet er der, til hvert fag på fem ECTS, planlagt 

fire undervisningstimer til den opfølgende undervisning, opgaver og øvelser. Når underviseren 

planlægger undervisningen planlægges en forberedelsestime til hver undervisningstime. Der er fem 

fag, hvilket betyder, at de studerende skal deltage i undervisning 20 timer pr. uge og forberede sig 

20 timer pr. uge. Teoriundervisningen bruger derfor sammenlagt 40 timer af de studerendes tid. 

Derudover skal de studerende arbejde på deres projekt. Der undervises i 14 uger med efterfølgende 

eksamensperiode på fire uger. Idet en normal arbejdsbelastning er på 1640 timer svarende til 

arbejdsbelastningen givet ved 60 ECTS, forventes det, at en studerende bruger ca. 50 timer på deres 

studie pr. uge. De nystartede studerende, sommeren 2017, blev præsenteret for et oplæg til et 

ugeskema (se bilag 10.3). 

 

Projektarbejde 

Formålet med projektarbejdet er at sætte de studerende i stand til, at kunne arbejde med en 

mangfoldighed af fagområder på et enkelt problem. De studerende skal i projekterne bruge den teori 

de har lært i teoriundervisningen og lære, at arbejde sammen med andre studerende på et projekt. 

Det indebærer at de studerende skal lære projektarbejdsmetoder og udvikle deres evne til 

samarbejde. Det er i projektet, at hovedparten af de erhvervsrettede kompetencer bliver indlært. (De 

faglige mål er indenfor CDIO kategori et til tre).  

De studerende arbejder i grupper med 6 – 8 deltagere. En enkelt gruppe består af både online- og 

campusstuderende for, at undgå frafald. Ved at blande de studerende i grupperne får de 

onlinestuderende et større tilhørsforhold til campus, dermed mindskes frafaldet (Slavensky, 2017). I 

forbindelse med projektarbejdet afholder vejlederen ugentlige vejledningsmøder med grupperne.  

Projektet på første semester er et på forhånd defineret projekt, hvor de studerende skal bruge den 

teori, som de har lært i de øvrige fag. Der er undervisning i forbindelse med projektet, hvor der 
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undervises i ingeniørmæssige metoder. I Herning undervises i projektarbejdsmetoderne Scrum 

(Scrum, 2017) og EUDP (EUDP, 2017). I projektkurset testes de studerende færdigheder indenfor 

følgende: personlig udvikling, samarbejde, arbejde med projektplaner, afrapportering og lignende 

(se bilag 10.10).  

Projektet på anden semester er et åbent projekt, hvor de studerende skal finde en innovativ løsning 

på et givet problem. Problemet kan for eksempel være indenfor vedvarende energi eller 

sundhedsteknologi. Der er undervisning i forbindelse med projektet i innovative arbejdsmetoder. 

I projektkurset testes de studerendes færdigheder indenfor: idegenerering, udarbejdelse af prototype, 

teamarbejde, afrapportering og lignende (se bilag 10.12). 

Projektet på tredje og fjerde semester er et samlet projekt. Der er en delevaluering af projektet ved 

slutningen af tredje semester, idet alle kurser på Aarhus Universitet skal afsluttes semestervis. 

Projektet er et projekt, hvor der deltager en kunde, som kommer med en problemstilling, der skal 

løses. Det kan være, at der skal udvikles en selvkørende robot, en styringsenhed eller lignende. Der 

er undervisning i projektarbejdsmetoden EUDP (EUDP, 2017). I projektkurset testes de studerendes 

færdigheder indenfor struktureret metodeanvendelse, analytisk tilgang med begrundede valg og 

applikation af teori på et projekt (se bilag 10.12 og 10.13). 

På femte semester skal de studerende arbejde på et projekt givet af en virksomhed. Der er 

undervisning i videnskabsteori. De studerende vælger et projekt ud fra et projektkatalog, hvor alle 

projekterne er givet af en virksomhed. Som det ses af de indtil nu nævnte kompetencer, som de 

studerende opnår igennem projekterne, er der en progression, som betyder at de studerede skal 

bruge flere og flere af de erhvervsrettede kompetencer. I projektet på 5. semester kommer de 

studerende til at skulle bruge alle de indtil nu nævnte kompetencer (se bilag 10.14).  

I forbindelse med både teoriundervisningen og arbejdet med projekterne er det vigtigt, at de 

studerende har mulighed for at få hjælp og vejledning. Der er forskellige muligheder, hvad enten 

man er campus- eller onlinestuderende. Der er derfor opstillet en forventningsafstemning til, 

hvordan de studerende kan få hjælp fra en underviser. Forventningsafstemningen er opsat ud fra 

grupperingerne campus- eller onlinestuderende, synkron eller asynkron (se bilag 10.1).  

De synkrone onlinestuderende har mulighed for at stille spørgsmål og få svar i forbindelse med 

undervisningen, på lige fod med campusstuderende. De asynkrone onlinestuderende kan naturligvis 

ikke stille spørgsmål under undervisningen, men må nøjes med at stille spørgsmål, via mail og 

vejledning fra en underviser via f.eks. en skype forbindelse. 

5.2.6 Vurdering 

Den indlærte teori bliver vurderet ved eksamener. En eksamen kan bestå af en mundtlig prøve, en 

skriftlig prøve, godkendelse af afleverede opgaver igennem forløbet, skriftlige prøver afholdt i 

gennem forløbet, eller en blanding af disse prøve former. De studerende bliver vurderet ud fra de 

læringsmål, der er givet i de enkelte fags kursusbeskrivelser. Valget af vurderingsprincip afhænger 

af det enkelte fags indhold og didaktik. Derudover bliver de studerendes færdigheder i de teoretiske 

fagområder brugt i de projekter, der er på hvert semester.  

Den indlærte teori i hvert enkelt fag, på de tidlige semestre, skal bruges på de efterfølgende 

semestre. 
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5.3 Opsummering 
Uddannelsen til elektronikingeniør i Herning er opbygget med henblik på at sikre de studerendes 

kompetencer givet ud fra CDIO konceptet og kravene fra virksomhederne og ministeriet. 

Kompetencerne, der skal indlæres er både virksomhedsrelaterede og faglige. Der er progression i 

indlæringen af både de virksomhedsrelaterede og faglige kompetencer. De faglige kompetencer 

danner grundlaget for indlæringen af de virksomhedsrelaterede kompetencer, som indlæres i 

forbindelse med projektarbejdet. De studerende har ikke megen medbestemmelse i forhold til 

indlæringen af de faglige kompetencer, idet læringsmålene er givet på forhånd i 

kursusbeskrivelserne og underviseren styrer undervisningen. I forbindelse med projekterne har de 

studerende stor frihed til at løse projektopgaverne på den måde de ønsker. Der er forskellige typer 

af studerende, campus og online, som følger den samme undervisning. Derfor bruges den 

overordnede undervisningsmetode flipped learning. Idet forberedelsen til den opfølgende 

undervisning er givet via en læringssti udarbejdet af underviseren, giver det de studerende frihed til 

at studere når de ønsker det. Men der skal bruges meget tid, ca. 40 timer pr. uge, på forberedelse og 

undervisning. Derudover skal de studerende arbejde på deres projekt. Det forventes at en studerende 

arbejder ca. 50 timer pr. uge. En vigtig faktor i forbindelse med undervisningen på 

elektronikingeniøruddannelsen ifølge aftagerpanelet er, at de ny uddannede ingeniører kan generere 

ny viden.    
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6 Empiri 
For at finde ud af om de studerende har medbestemmelse i forbindelse med deres studie, udarbejdes 

et spørgeskema som de studerende skal besvare. I spørgeskemaet skal der være fokus på, om de 

studerende. Jeg ønsker at udarbejde et spørgeskema, hvor besvarelserne giver svar på følgende: 

 Er studiet underviser- eller deltagerstyret.  

 Oplever de studerende at have tid til at selv styre deres studie? 

 Hvis ikke, hvorfor oplever de studerende ikke selv at have tid til at styre deres studie?  

Holdningsspørgsmålene i spørgeskemaet opbygges således, at de studerende har valget mellem fem 

svarniveauer. Spørgsmålet kan starte med ”i hvor høj grad” og mulighederne for svar vil være i et 

lukket svarformat (Nielsen, 2009). De studerende omformulerer selv deres subjektive mening til 

noget objektivt (Nielsen, 2009). Svaret går fra at være kvalitativt til kvantitativt. Det vigtige er, at 

det er de studerende, der vælger niveauet og ikke mig ud fra min bedømmelse. Jo flere svar jeg får 

på spørgsmålene, jo mere sikker er undersøgelsen (Nielsen, 2009).  

6.1 Spørgeskema: 

I dette afsnit vil spørgeskemaets indhold blive beskrevet og begrundet 

(spørgeskema ses i bilag 10.7). 

 

For at bringe den studerende i stand til, at forstå hvad spørgeskemaet handler om, starter 

spørgeskemaundersøgelsen med følgende tekst: 

Spørgeskemaet drejer sig om din dagligdag som studerende. Hvordan du bruger din tid på 

studiet og om du er tilfreds med dit tidsforbrug. Hvordan dit arbejde på studiet er 

struktureret, og om du selv strukturerer arbejdet eller om det er styret af underviseren.  
 

Jeg gennemgår i det efterfølgende hvert enkelt spørgsmål og hvorfor jeg har valgt netop det 

spørgsmål. Efter begrundelsen står spørgsmålet, med fed. 

 

De studerende går på 4 forskellige semestre 1., 3., 5. og 7. De kan have forskellig opfattelse af 

studiet alt efter, hvor langt de er kommet. Derfor ønsker jeg, at kunne identificere de studerende i 

forhold til, hvilket semester de går på. Derfor dette spørgsmål: 

På hvilket semester studerer du? 

Som tidligere beskrevet er der tre typer af studerende, campus, online synkron og online asynkron 

og de kan, alt efter type, have forskellig opfattelse af studiet. Jeg ønsker at kunne identificere dem i 

forhold til deres måde at studere på.  

Hvilken type af studerende er du hovedsagelig? 

Antallet af timer de studerende bruger på studiet er udgangspunktet i forhold til at undersøge deres 

tilfredshed med den tid de bruger. Derfor dette spørgsmål. De studerende skal skrive antallet af 

timer de bruger på studiet. 

Hvor meget tid mener du, at du bruger på dit studie pr. uge? 

 

Som det næste ønsker jeg at få svar på om de studerende er tilfreds med den tid de bruger på studiet. 
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Det kan både være at de mener de bruger for meget tid eller om de bruger for lidt tid. Jeg har 

kategoriseret svaret i fem niveauer, fra alt for lidt tid, over tilfreds, til alt for meget tid.  

Er du tilfreds med den tid, du bruger på studiet? 

Efter at have fundet ud af de studerendes forbrug af tid på studiet er det interessant at finde ud af om 

de bruger tid på andet end studiet. Spørgsmålet er delt i to. 

Har du noget, du skal bruge tid på ved siden af studiet, fx job, idræt, osv.  

Hvis ja, hvor mange timer pr. uge? _________timer 

Med det næste spørgsmål ønsker jeg, at finde ud af om de studerende, når det de gerne vil. 

Jeg har kategoriseret svaret i fem niveauer, fra meget høj grad, over tilpas, til meget mindre grad.  

I hvor høj grad synes du, at du når det du vil? 

For at finde ud af om de studerende selv styrer deres studie eller om det er underviserstyret har jeg 

stillet det næste spørgsmål. Jeg har kategoriseret svaret i fem niveauer, fra meget høj grad 

selvbestemmende, over tilpas, til meget høj grad bestemt af underviseren. 

I hvor høj grad bestemmer du selv, hvad du arbejder med på studiet?  

Det næste spørgsmål skal undersøge om det er vigtigt for de studerende mener det er vigtigt at være 

selvbestemmende. Jeg har kategoriseret svaret i fem niveauer, fra meget høj grad, over tilpas, til 

meget mindre grad. 

I hvor høj grad er det vigtigt for dig, selv at kunne bestemme, hvad du arbejder med på 

studiet?  

Jeg ønsker at finde ud af om de studerende strukturere deres tid via en kalender. Når jeg ved det, 

kan jeg finde ud af om det har betydning for om de når det de ønsker. 

Bruger du en kalender til at strukturere din tid?  

Jeg mener, at der i alle undersøgelser skal være en mulighed for, at dem der svarer på spørgsmålene 

skal kunne komme med deres rent subjektive mening om, hvad som helst i forbindelse med 

undersøgelsen. 

Har du yderligere kommentarer omkring studiet og tidsforbrug er det muligt her: 

 

For at få en høj svarprocent udlovede jeg nogle præmier.  
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6.2 Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen 

Der var 43 procent af de studerende, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Resultatet er givet i et 

google overblik og et google regneark (se bilag 10.8). I tabel 1 ses fordelingen af studerende på de 

enkelte semestre og online- eller campusstuderende. Antallet af studerende der har svaret står i 

parentes.  

 1. semester 3. semester 5. semester 7. semester Totalt Svar 

procent: 

Totalt 34 (15) 26 (10) 13 (8) 3 (0) 76 (33) 43 

Campus 22 (9) 14 (5) 13 (8) 3 (0) 52 (22) 42 

Online 

synkron 

3 (2) 12 (1)   24 (11) 46 

Online 

asynkron 

9 (4) (4)     

Svar 

procent: 

44 38 61 -   

Tabel 1, fordelingen af antal studerende og antal studerende der har svaret, i parentes, i forhold til 

om de er online- eller campusstuderende og hvilket semester de går på.  

 

Tabel 1 viser at svarene fordeler sig nogenlunde jævnt på de enkelte semestre og om det er campus- 

eller onlinestuderende. Der er dog et større antal der har svaret på 5. semester, hvor der er ikke flere 

onlinestuderende tilbage, idet de er faldet fra. Syvende semester arbejder på deres bachelorprojekt, 

så det er muligvis derfor, at de ikke har svaret på undersøgelsen. Jeg mener, at jeg ud fra disse tal 

kan arbejde videre, selvom antallet er småt. 

6.2.1 Bearbejdning af data 

Jeg kender ikke fordelingen af onlinesynkron og onlineasynkron på 3. semester. Jeg har derfor i 

totalen slået de to grupper sammen (se tabel 1). Da der ikke var så stor deltagelse af 

onlinestuderende, slår jeg i det efterfølgende de onlinestuderende sammen under et. Der vil være 

forskel på, hvordan studiet opleves om man er onlinesynkron eller onlineasynkron. Men de 

onlinesynkrone studerende antager jeg ligner mest de onlineasynkron end campusstuderende, da de 

ikke er på campus til dagligt.  

Med henblik på at vurdere resultatet bedst muligt har jeg bearbejdet besvarelserne på følgende 

måde: 

1. For at kunne udregne gennemsnittet af de timer de studerende bruger på studie eller arbejde, 

har jeg rettet tallene til. Et eksempel er, at nogle studerende har svaret 5-10 timer, det har jeg 

rettet til 7 timer. Der er studerende der har indsat tekst i svaret. Den tekst er fjernet og et tal 

indsat.  

2. I de kategorier, hvor der spørges: ”i hvor høj grad mener du” Har jeg lagt tallene i hver af de 

to yderpunkter sammen. I meget høj grad og høj grad er lagt sammen. I meget lille og i lille 

grad er også lagt sammen. Det er udført fordi antallet af studerende, der har svaret er relativt 

lavt. Ved at lægge de to yderpunkter sammen fås et større antal, som er lettere at bearbejde.   
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Herefter har jeg gennemgået svarene og samlet de studerendes svar på følgende måde: 

 Hvor meget tid mener du, at du bruger på dit studie pr. uge?  

 Hvor meget tid mener du, at du bruger på noget andet pr. uge? 

 Tid brugt i alt (udregnet fra tid til studie og andet) 

 Er du tilfreds med den tid, du bruger på studiet? Antal ”for meget” og ”alt for meget” 

 Er du tilfreds med den tid, du bruger på studiet? Antal ”for lidt” og ”alt for lidt” 

 Er du tilfreds med den tid, du bruger på studiet? Antal ”tilpas”  

 I hvor høj grad synes du, at du når det du vil? Antal ”tilpas og i høj grad” 

 I hvor høj grad bestemmer du selv, hvad du arbejder med på studiet? Antal ”tilpas grad” og 

højere 

 I hvor høj grad er det vigtigt for dig, selv at kunne bestemme, hvad du arbejder med på 

studiet? Antal ”tilpas grad” og højere 

Jeg har herefter udregnet de forskellige svar i procent ud af det antal studerende, der har svaret i 

kategorien (1. semester, 3. semester, 5. semester, campus- eller onlinestuderende). For eksempel er 

der 18 procent af campusstuderende, der har svaret, at de er tilfreds med den tid, de bruger på deres 

studie. Svarene har jeg samlet i tabel 2.      

  

A
n

ta
l s

tu
d

er
en

d
e 

i %
 a

f 
ka

te
go

ri
en

 

H
v
o
r 

m
eg

et
 t

id
 m

en
er

 d
u
, 

at
 d

u
 b

ru
g
er

 p
å 

d
it

 

st
u
d
ie

 p
r.

 u
g
e?

 G
en

n
em

sn
it

 (
ti

m
er

) 

H
v
o
r 

m
eg

et
 t

id
 m

en
er

 d
u
, 

at
 d

u
 b

ru
g
er

 p
å 

n
o
g
et

 a
n
d
et

 p
r.

 u
g
e?

 G
en

n
em

sn
it

 (
ti

m
er

) 

T
id

 b
ru

g
t 

i 
al

t 
(t

im
er

) 
 

E
r 

d
u
 t

il
fr

ed
s 

m
ed

 d
en

 t
id

, 
d
u
 b

ru
g
er

 p
å 

st
u
d
ie

t?
 

A
n
ta

l 
fo

r 
m

eg
et

 i
 %

 a
f 

an
ta

l 
in

d
en

fo
r 

k
at

eg
o
ri

en
 

E
r 

d
u
 t

il
fr

ed
s 

m
ed

 d
en

 t
id

, 
d
u
 b

ru
g
er

 p
å 

st
u
d
ie

t?
 

A
n
ta

l 
fo

r 
li

d
t 

i 
%

 a
f 

an
ta

l 
in

d
en

fo
r 

k
at

eg
o
ri

en
 

E
r 

d
u
 t

il
fr

ed
s 

m
ed

 d
en

 t
id

, 
d
u
 b

ru
g
er

 p
å 

st
u
d
ie

t?
 

A
n
ta

l 
ti

lp
as

 i
 %

 a
f 

an
ta

l 
in

d
en

fo
r 

k
at

eg
o
ri

en
 

I 
h
v
o
r 

h
ø
j 

g
ra

d
 s

y
n
es

 d
u
, 

at
 d

u
 n

år
 d

et
 d

u
 v

il
? 

A
n
ta

l 
ti

lp
as

 o
g
 i

 h
ø
j 

g
ra

d
 i

 %
 a

f 
an

ta
l 

in
d
en

fo
r 

k
at

eg
o
ri

en
 

I 
h
v
o
r 

h
ø
j 

g
ra

d
 b

es
te

m
m

er
 d

u
 s

el
v
, 

h
v
ad

 d
u
 

ar
b
ej

d
er

 m
ed

 p
å 

st
u
d
ie

t?
 

A
n
ta

l 
i 

ti
lp

as
 g

ra
d
 o

g
 h

ø
je

re
 i

 %
 a

f 
an

ta
l 

in
d
en

fo
r 

 k
at

eg
o
ri

en
  

I 
h
v
o
r 

h
ø
j 

g
ra

d
 e

r 
d
et

 v
ig

ti
g
t 

fo
r 

d
ig

, 
se

lv
 a

t 

k
u
n
n
e 

b
es

te
m

m
e,

 h
v
ad

 d
u
 a

rb
ej

d
er

 m
ed

 p
å 

st
u
d
ie

t?
 A

n
ta

l 
ti

lp
as

 g
ra

d
 o

g
 h

ø
je

re
 i

 %
 a

f 

an
ta

l 
in

d
en

fo
r 

 k
at

eg
o
ri

en
 

I alt: 100 39,1 20 54,3 12 30 58 61 64 85 

Online 33 31,1 25,2 53,3 0 45 55 55 45 82 

Campus 67 43,1 15,9 56,3 18 23 59 64 73 86 

1. semester 45 35,1 24,1 52,8 0 27 73 73 47 73 

3. semester 30 40,2 21,3 57,2 20 40 40 40 60 90 

5. semester 24 45,3 10,8 53,4 25 25 50 63 100 100 

 

Tabel 2 viser en opsummering af de svar, som de studerende har givet på spørgsmålene i 

undersøgelsen. 
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6.2.2 Tidsforbrug 

Angående tidsforbrug på studiet og andet er der ikke er den store forskel på den brugte tid i alt. 

Gennemsnittet på tidsforbruget svinger fra 52,8 til 57,2. Men der er stor forskel på, hvordan 

arbejdet er fordelt i forhold til at være campusstuderende eller onlinestuderende (se gul markering, 

til venstre i tabel 2, s33). Onlinestuderende arbejder mere på noget andet end på deres studie. Mens 

campusstuderende arbejder mere på deres studie end på noget andet. Den forbrugte tid, i alt, er 

næsten den samme.  

De studerende bruger mere og mere tid på studiet jo længere på studiet de kommer. Samtidigt 

arbejder de mindre og mindre med noget andet. Deres totale tidsforbrug ændrer sig imidlertid ikke 

meget (se grøn markering tabel 2, s33).  

Ved at sortere i data fra undersøgelsen, har jeg undersøgt de studerendendes tidsforbrug nærmere 

(se bilag 10.8). I tabel 3: har jeg i nogle tidsintervaller talt antallet af studerende der bruger den i 

tidsintervallet mængde tid. Dermed kan det ses, hvor mange studerende der bruger en vis mængde 

tid på deres studie. Jeg har sorteret sådan, at det totale antal står først og dernæst står antallet af 

onlinestuderende i parentes. Nedenfor tabellen ses en grafisk repræsentation (se figur 7).  

Tidsforbrug 

(timer) 

Op til 

25  

26 – 30 31 - 

35 

36 - 

40 

41 - 

45 

46 - 50 51 – 

55  

56 - 60 Over 

60 

Antal 

studerende 

2 (2) 6 (5) 5 (2) 8 (1) 4 (0) 6 (1) 1 (0) 1 (0) 0 

Tabel 3 viser de studerendes tidsforbrug på studiet. Antallet af onlinestuderende står i parentes. 

 

Figur 7 viser fordelingen af studerendes tidsforbrug på studiet.  

Hovedparten af de studerende bruger op til 40 timer på deres studie. Det er de onlinestuderende der 

bruger mindst tid på studiet. Der er kun to studerende der bruger mere end 50 timer. De ses at de 

fleste studerende ikke bruger mere end de 50 timer, som forventes at de bruger, se kapitel 5.2.5. 
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For at undersøge tidsforbruget af netop de studerende der bruger op til og med 40 timer på deres 

studie, har jeg sorteret de studerende, der bruger mere end 41 timer fra. Der bliver ved den sortering 

21 studerende tilbage. Jeg har derefter undersøgt om netop de studerende bruger tid på noget andet. 

I tabel 3 ses, hvor meget tid de studerende, der bruger mindre end 41 timer på deres studie, bruger 

på noget andet (igen står det totale antal af studerende først og antallet af onlinestuderende i 

parentes). 

 

Tidsforbrug 0 

timer 

Op til 

10 

timer 

11 - 15 16 - 20 21 - 

25 

26 - 30 31 – 

35  

36 - 40 Over 

40 

Antal 

studerende 

4 (0) 7 (4) 2 (1) 2 (1)  1 (1)  4 (3) 1 (1) 

Tabel 3 De studerendes tidsforbrug på andet end studiet, når de bruger mindre end 41 timer på 

studiet. Antallet af onlinestuderende står i parentes. 

Af de studerende der bruger op til 40 timer på studiet, i alt 21, er der 10 studerende, der bruger mere 

end 10 timer på noget andet (se tabel 3). 

Det er altså et mindre antal studerende, der bruger mindre tid på deres studie, fordi de bruger meget 

tid på noget andet. De studerende der bruger mest tid på noget andet er hovedsageligt 

onlinestuderende.    
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For at undersøge, hvor meget tid de studerende bruger på studiet og andet i alt har jeg udarbejdet 

nedenstående tabel. Tabellen viser i intervaller, hvor mange studerende, der bruger den i intervallet 

bestemte tid på studie og andet (se tabel 4 og figur 8 for en grafisk repræsentation). 

Tidsforbrug Op til 

35 

timer 

36 - 

40 

41 - 

45 

46 - 

50 

51 – 

55  

56 - 

60 

61 – 

65  

66 - 

70 

71 – 

75 

Over 

75 

Antal 

studerende  

1 7 (3) 3 (0) 5 (3) 3 (0) 5 (1) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 1 (1) 

Tabel 4. De studerendes tidsforbrug på studiet og andet lagt sammen. 

 

 

Figur 8: Fordelingen af de hvor meget tid de studerende bruger sammenlagt på studie og andet.  

Den tid de studerende bruger samlet, på studie og andet, har en middelværdi på 54,3 timer. Der er 

en del studerende der arbejder væsentligt mere, men også studerende der arbejder væsentligt 

mindre.  

6.2.3 Tilfredshed med tidsforbrug 

Det er 58%, der er tilfredse med den tid de bruger på studiet (se tabel 2, s33). Der er 45% af de 

onlinestuderende, som er utilfredse med den mængde af tid de bruger på studiet(se tabel 2, s33). Det 

passer godt med observationen fra før, at de ikke arbejder lige så meget som campusstuderende på 

studiet (se tabel 7, s34). De campusstuderende fordeler sig sådan, at der er 12% af de studerende, 

der er mener de arbejder for meget og 30%, der mener de arbejder for lidt. Når der ses på det 

enkelte semester er der en del flere på 3. semester, 40%, der mener de arbejder for lidt (se tabel 2, 

s33).  

Jeg har ved at sortere i data fra undersøgelsen, undersøgt tidsforbruget nærmere for de studerende, 
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der mener, at de enten arbejder for meget eller for lidt (se bilag 10.8). 

Der er fire studerende der mener, at de arbejder for meget. De er alle campusstuderende. En bruger 

40 timer på sit studie og bruger ikke tid til andet. De tre resterende bruger over 45 timer på studiet 

og bruger også tid til andet. Deres totale tidsforbrug på 59 op til 70 timer.  

Der er ti studerende, der mener, at de arbejder for lidt. Deres tidsforbrug kan ses i tabel 5.  

Tidsforbrug 0 

timer 

Op til 

10 timer 

11 – 20 21 – 30 31 – 40  41 -50 51-60 Over 60 

Tid brugt 

på studiet 

0 0 2(2) 2 (2) 5 (1)  1 (0)  

Tid brugt 

på andet 

2 (0) 3(1) 3 (2) 0 1 (1) 1(1)   

Tid brugt i 

alt 

    3 (1) 3 (2) 3 (1) 1 (1) 

Tabel 5 viser de studerendes, der mener de arbejder lidt, tidsforbrug på studiet, på andet end 

studiet og i alt. Antallet af onlinestuderende er i parentes. 

Den ene studerende, der bruger mellem 51 og 60 timer på studiet, bruger 52 timer på studiet og 

bruger ikke tid på andet. Over halvdelen af de studerende arbejder under 50 timer i alt. Det er kun 

fire studerende der arbejder mere end 50 timer i alt, og halvdelen er onlinestuderende (se tabel 5). 

6.2.4 De studerendes tilfredshed med det de studerende når 

61% af de studerende mener at de, når det de gerne vil (se rød markering i tabel 2, s33).  

På 3. semester er der kun 40%, der mener de når det de gerne vil, (se rød markering i tabel 2, s33). 

Når der er 61%, der mener, at de når det de gerne vil betyder det, at der er 39%, 13 studerende, der 

ikke når det de gerne vil! Det er mange. Nedenfor ses en tabel der viser, hvordan de studerende, der 

ikke mener de når det de skal, bruger deres tid.  

Tidsforbrug Op til 

10 

timer 

11 – 

20 

21 – 

30 

31 – 

40  

41 – 

50 

51 - 

60 

61 - 

70 

71 - 80 81 - 

90 

Over 

90 

Tid brugt 

på studiet 

0  2 (2) 2 (1) 2 (1) 5 (1) 2 (0)     

Tid brugt 

på andet 

3 (0) 4 (1) 2 (0) 2 (2) 2(2)      

Tid brugt i 

alt 

    1 (0) 6 (1) 5 (2)   1 (1) 

Tabel 6. Hvor meget tid de studerende, der ikke når det de gerne vil, bruger på studiet, andet og i 

alt. Antal onlinestuderende står i parentes. 

Af tabel 6 fremgår det at: 

Det er de onlinestuderende, der bruger mest tid på andet (se grøn markering i tabel 6).  

Det er campusstuderende, der bruger mest tid på studiet (se gul markering i tabel 6). 

Det er onlinestuderende, der bruger mindst tid på studiet (se rød markering i tabel 6). 

Det er kun en onlinestuderende, der arbejder over 90 timer i alt, ellers er den totale arbejdsindsats 
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ikke afhængig af om det det er campusstuderende eller onlinestuderende (se nederste række i tabel 

6).  

De onlinestuderende bruger meget tid på andet og dermed mindre tid på studiet.  

De studerende der ikke mener de når det de skal arbejder alle undtaget en mere end 50 timer.  

Det er deres arbejde med andet, der går ud over deres tidsforbrug på studiet og det er lige meget om 

de er campus- eller onlinestuderende.   

6.2.5 Underviser versus deltagerstyring 

De fleste af de studerende mener, 64%, at de selv bestemmer, hvad de arbejder med. Men det er 

under halvdelen af de onlinestuderende og de studerende på 1. semester, der mener at de selv 

bestemmer (se orange markering i tabel 2, s33). Jo senere semester jo mere mener de studerende, at 

de selv bestemmer over det de skal arbejde med.  

Langt de fleste studerende vil gerne selv bestemme, 85%, hvad de arbejder med (se tabel 2, s33).      

6.2.6 Kalenderbrug 

Jeg har udover disse spørgsmål også stillet spørgsmålet, om de studerende bruger kalender. Det gør 

over halvdelen. Der er ikke den store forskel på om de studerende er online, campus eller hvilket 

semester de kommer fra, se bilag 10.8. 

6.2.7 Kommentarer fra de studerende 

De studerende er kommet med kommentarer. Kommentarerne stritter lidt i forskellige retninger. 

Nogle mener at der skal bruges meget tid på studiet, men at det også er acceptabelt. Det giver dem 

en god uddannelse. Andre mener det helt klart er for meget, og at nogle undervisere sætter for høje 

krav. Disse studerende ønsker de færre opgaver fra underviserne, og mere frihed til egne projekter. 

Der er en enkelt studerende der ønsker at kunne læse på deltid. 

Kommentarerne kan ses i bilag 10.8. 

6.2.8 Opsummering: 

De studerende bruger i gennemsnit 39,1 time på deres studie. Hovedparten af de studerende bruger 

under 40 timer på deres studie. Langt de fleste af de studerende, der bruger under 40 timer, bruger 

kun op til 20 timer på andet, ved siden af deres studie. Den tid de studerende bruger på studiet og 

andet er i gennemsnit 54,3 timer.  

Der er mange studerende, lige under halvdelen, der mener, at de enten bruger for meget eller for lidt 

tid på studiet. Af studerende, der mener de bruger for lidt tid på studiet, bruger halvdelen af dem 

under 50 timer i alt.  

Der er 11 studerende, der mener de ikke når det de skal. Af de studerende, der ikke mener de når det 

de skal, er der to studerende, der arbejder mere end 50 timer på studiet. Til gengæld arbejder 10 af 

de 11 studerende, over 50 timer med både studiet og andet. 

Langt de fleste studerende, 85%, vil gerne selv bestemme, hvad de arbejder med og det er 64%, af 

de studerende, der mener, at det har de mulighed for. Jo senere semester, jo mere mener de 

studerende, at de har mulighed for bestemme, hvad de arbejder med.   
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7 Teoretisk analyse 
I dette afsnit vil jeg analysere de i indledningen beskrevne problematikker i forhold til teorien og 

spørgeskemaundersøgelsen. 

Knowles mener, at når voksne undervises skal de: (Knowles, 1984)   

 involveres i planlægningen og evalueringen af deres læring 

 undervises praktisk 

 undervises i noget, der har direkte relevans for den voksne  

 undervises problemorienteret  

De studerende på elektronikingeniøruddannelsen i Herning bliver ikke involveret i planlægningen 

af deres læring. Det er underviseren, der udarbejder en læringssti, som de studerende skal følge hver 

gang der er undervisning. De studerende planlægger selv deres projektarbejde, men ikke altid hvad 

projektet skal indeholde.  

De studerende bliver undervist praktisk og i noget der har relevans for deres fremtidige arbejde. Der 

undervises kun problemorienteret i forbindelse med projekterne.  

7.1 Problemorientering 
For at undersøge, hvor problemorienteret undervisningen er, vil jeg bruge strukturmodellen og den 

didaktiske model, som Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen har udarbejdet (Andersen, 2004). 

Først vil jeg anvende strukturmodellen for at finde ud af, hvor underviser- kontra studenterstyret de 

enkelte projekter er. Jeg har brugt strukturmodellen på hvert enkelt af projekterne de studerende 

arbejder på semestervis og i teoriundervisningen (se tabel 7). Jeg har vurderet størrelsen af 

underviser- og studenterstyringen ud fra beskrivelserne af projektarbejdet i kapitel 5.2.5.   

Der er en tydelig progression gennem semestrene i, hvor meget de studerende styrer i projekterne 

(se figurerne i tabel 7). Der bliver mere og mere studenterstyring og mindre og mindre underviser 

styring jo længere op på semestrene de studerende kommer. Dog er 2. semester projektet en 

undtagelse. Idet det er et innovativt projekt er der ingen underviserstyring.   
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Teoriundervisningen 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. 

De studerende skal løse en af underviseren given 

problemstilling og følge læringsstien, som underviseren 

har udarbejdet. Der er ingen problemformulering (se 

bilag  

1. semester projektet 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. 

De studerende skal løse en af underviseren given 

problemstilling. De skal bruge stoffet fra 

undervisningen på 1. semester og derudover sætte sig 

ind i nyt stof. Evalueringen på 1. semester foretages af 

underviseren i samarbejde med en intern censor, som en 

gruppe eksamen. Se bilag 10.10. 

  

2. semester projektet 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. 
De studerende skal selv finde en problemstilling og en 

innovativ løsning til denne. Evalueringen på 2. semester 

foretages af underviseren i samarbejde med en intern 

censor. Se bilag 10.11. 

3-4. semester projektet 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. 
En del af stoffet der skal bruges til løsning af projektet 

er givet fra teoriundervisningen og derudover sætte sig 

ind i nyt stof. De studerende har ikke fuld metodefrihed 

idet det kræves, at de skal bruge EUDP projektmetoden 

(EUDP, 2017). Evalueringen på 4. semester foretages af 

underviseren i samarbejde med en ekstern censor. 

Delevalueringen på 3. semester er en intern 

bedømmelse. Se bilag 10.12 og 10.13. 

 
 

5. semester projektet 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. 

De studerende har ikke fuld metodefrihed idet det kræves 

at de skal bruge EUDP projektmetoden (EUDP, 2017). 

Evalueringen foretages af underviseren i samarbejde med 

en ekstern censor, som gruppe eksamen, se bilag 10.14. 

Bachelorprojektet 
Her er målene for bachelorprojektet givet i 

kursusbeskrivelsen. Evalueringen foretages af 

underviseren i samarbejde med en ekstern censor, men 

de studerende bestemmer en del af formen. Se bilag 

10.15. 

  

Tabel 7. Underviser- kontra studenterstyringen i projekterne på de enkelte semestre og 

teoriundervisningen ud fra strukturmodellen (Andersen, 2004) (se bilag 10.16 for større figurer). 
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Efter at have synliggjort underviser- og studenterstyringen i strukturmodellen for hvert projekt, vil 

jeg nu bruge resultatet i den didaktiske model (Andersen, 2004). Som eksempel vil jeg bruge 

projektet på 1. semester. Jeg bruger resultatet fra den didaktiske model, som viste at projektet har en 

høj grad af underviserstyring. Samtidigt har jeg fra beskrivelsen af projekterne i kapitel 5. De 

studerende skal kun lære meget lidt ny teori, udover den på semesteret indlærte. Idet de studerende 

ikke selv skal finde meget nyt teori, er projektet mest underviserstyret. Derfor skal 1. semester 

projektet placeres, som at være underviserstyret på den vandrette akse og en anelse op ad den 

lodrette akse, da der kun skal indlæres en mindre mængde ny teori, valgt af de studerende.  

Teoriundervisning vil være tæt på origo, da denne er lærerstyret og det er underviseren, der 

instruerer i en ny brug af et fagområde. Det bliver derfor assimilativ læring, da det er undervisning, 

der lader de studerende bruge kendte strukturer (Andersen, 2004). Jeg har brugt samme princip for, 

at placere alle projekterne i den didaktiske model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: De enkelte projekter og teoriundervisningen indsat i den didaktiske model.  

Teoriundervisningen er overordnet underviserstyret (se figur 9). Læringen er assimilativ. Projektet 

på 1. semester er meget underviserstyret, da de studerende ikke skal indlære store mængder af teori 

selv. Jeg har placeret 2. semesterprojektet sådan, at det er meget deltagerstyret, men også sådan, at 

de studerende selv skal finde den teori der skal bruges.  

Der sker en progression på semesterprojekterne på 3., 4. og 5. semester og bachelorprojektet. Jo 

højere op på semestrene de studerende kommer, jo mindre underviserstyring. Jeg mener ikke at 

nogle af projekterne bliver fuldstændigt problemorienteret, idet projekterne er givet af en kunde og 

det er denne kunde der til dels bestemmer, hvordan løsningen på projektet bliver. Læringen på de 

sidste semestre i projektarbejdet kan betegnes som akkomodativ og efter Ole Dibbern Andersen og 

Lærerstyret Deltagerstyret 

F
ag

-/
st

o
f 

 

o
ri

e
n
te

re
t 

P
ro

b
le

m
- 

 

o
ri

e
n
te

re
t 

Organisering 

In
d

h
o
ld

 

Overskridende  

læring 

(akkomodativ) 

Tilføjende  

læring 

(assimilativ) 

Didaktisk model for 

problembaseret læring 

Projekt 3/4. semester 

Projekt 1. semester 

Projekt 2. semester 

Projekt 5. semester Bachelorprojekt 

Teoriundervisningen 



Side 42 

 

Verner Larsen definition i høj grad problemorienteret.  

Jeg har fundet anden definition, som kræver mere deltager styring:  

Poul Olsen og Kaare Pedersen definerer i bogen problemorienteret projektarbejde, hvad de mener 

problemorienteret er ”Med problemorienteret projektarbejde menes en deltagerstyret studieform, 

hvor man arbejder med at formulere, begrunde og metodisk undersøge en saglig problemstilling – 

noget man ikke ved – ved hjælp af videnskabelige metoder og teorier – ofte tværvidenskabeligt og 

ofte i gruppe. Der udarbejdes et produkt – typisk en projektrapport. Det afgørende kendetegn ved 

problemorienteret projektarbejde er, at man undersøger noget, man ikke ved.” (Olsen, 2015, s15).  

Det må efter min mening være den definition, der bruges, når det er 100% problemorientering. Der 

kan være grader af problemorientering, som Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen bruger i deres 

modeller (Andersen, 2004).  

7.2 Flipped learning - problemorientering 
Der er en vis grad af problemorientering i undervisningen på elektronikingeniørstudiet, da de 

studerende i projekterne skal styre, hvad ny teori de skal indlære. Ifølge undersøgelsen mener 

hovedparten af de studerende, at de har mulighed for at styre deres studie. Jo højere op på 

semestrene de studerende kommer, jo mere mener de, at de har mulighed for at styre, hvad de 

arbejder med. Det passer meget godt med progressionen i projekterne, der blev beskrevet med den 

didaktiske model. 

Underviserne styrer teoriundervisningen og pensum er givet i kursusbeskrivelserne. De studerendes 

medbestemmelse i forhold til, hvad der skal læres fjernes via låste læringsmål. 

En modstrid mellem den valgte didaktik i teoriundervisningen på elektronikingeniøruddannelsen og 

problembaseret undervisning er ikke undervisningsmetoden flipped learning, men at der i 

kursusbeskrivelserne er klare givne krav til, hvad den studerende skal lære. Underviseren vælger 

didaktikken ud fra disse læringsmål. 

 

7.3 Flipped learning - tid 
På et semesterevalueringsmøde kommenterede de studerende, at undervisningsformen flipped 

learning tager for meget af deres tid til, at kunne være studerende, se bilag 10.6.  

 

Med udgangspunkt i undersøgelsen ses, at de studerende ikke bruger 50 timer pr. uge, som planlagt 

på deres studie. Hovedparten af de studerende bruger under 40 timer pr. uge på deres studie og det 

gør de ikke, fordi de bruger meget tid på noget andet ved siden af studiet (se side 38). 

Der er også studerende, der mener, at de ikke når det de skal. De fleste af disse studerende bruger 

slet ikke tid nok på studiet, og det er på grund af, at de bruger tid på andet ved siden af studiet (se 

side 38). Der er i undersøgelsen ikke noget der tyder på at de studerende ikke kan følge med 

grundet den skemastruktur, der er på elektronikingeniørstudiet i Herning. 

Forfatterne til bogen om flipped learning nævner, at de studerende ikke skal bruge ekstra tid, når der 

bruges undervisningsmetoden flipped learning. Tiden, som de studerende bruger, bruges anderledes. 

I stedet for at arbejde med opgaver hjemme bruger de tiden til forberedelse (Bergmann, 2014).  Det 

er ikke nødvendigvis samme pædagogiske opsætning de har den erfaring fra, men tallene fra min 

undersøgelse modbeviser det ikke. 
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7.4 Refleksion 
Da uddannelsen til elektronikingeniør i Herning skulle designes blev der brugt nogle antagelser. 

Disse antagelser kan sættes ind i Brookfields systematiske tilgang til refleksion (Wahlgreen, 2006):  

En paradigmatisk antagelse: De studerende er voksne mennesker, er selvstyrende, og at det er 

mennesker der synes at de emner, der undervises i, er interessante.  

En præskriptiv antagelse: Undervisningsmetoden flipped learning giver de studerende let tilgang til 

undervisningsmaterialet og de studerende kan dermed studere, hvor som helst og når som helst. De 

kan som voksne mennesker selv styre deres studie.   

En Kausal antagelse: De studerende skal i undervisningen opmuntres til at være selvstyrende og de 

vil være meget tilfredse med undervisningsmetoden flipped learning.  

Jeg mener ikke at de paradigmatiske antagelser har ændret sig.  

De præskriptive antagelser er dem de studerende kritiserer i forbindelse med semesterevalueringen. 

De kan ikke som voksne mennesker selv styre deres studie. De kausale antagelser bliver derfor også 

kritiseret. Hvis ikke de har mulighed for at være selvstyrende, hvordan kan de så opmuntres til at 

være det?  

Derfor skal der arbejdes på tiltag, som giver de studerende mulighed for at være selvstyrende.  

Til samme møde kom de studerende med et forslag. De foreslog, at undervisningsmetoden flipped 

learning kun skal bruges på de første semestre og på de senere semestre skal de studerende i højere 

omfang selv sætte sig ind i stoffet, se bilag 10.6. De studerende ønsker mere selvstudie. Det ønske 

kan eventuelt opfyldes ved større problemorientering på de sidste semestre. 

På elektronikingeniøruddannelsen i Herning er teoriundervisning og projektarbejde i høj grad 

adskilt. Selvom der er krav om at den på et semester indlærte teori bruges i projekterne er der ikke 

en klar sammenhæng. Denne sammenhæng kan gøres større ved, at fagområderne bliver indeholdt i 

projektet. Projektet bliver dermed større og teoriundervisningen kommer til at fylde mindre. De 

studerende skal så sætte sig ind i de fagområder, der er nødvendige for at løse projektet. Ole 

Dibbern Andersen og Verner Larsen beskriver denne fremgangsmåde i deres artikel (Andersen, 

2004)   

Jonathan Bergmann og Aaron Sams skriver i deres bog om flipped learning, at flipped learning kan 

bruges i forbindelse med problemorienteret undervisning (Bergmann, 2014). De mener, at der skal 

udarbejdes en database med videoer, som de studerende kan bruge til at sætte sig ind i det 

nødvendige pensum for at kunne løse et projekt (Bergmann, 2014). De studerendes forslag om, at 

kun bruge flipped learning i starten af studiet, behøver ikke at betyde at undervisningsmetoden 

flipped learning ikke skal bruges på de sidste semestre, men nærmere at undervisningsmetoden skal 

bruges på en didaktisk anden måde.  

Ved en eventuel ændring af uddannelsen til mere problemorienteret, er det vigtigt at sikre at alle de 

studerende der deltager har mulighed for at deltage. Jeg tænker hovedsageligt på de 

onlinestuderende, som jo af gode grunde ikke er på campus og dermed kan have svært ved at 

deltage i projekter på lige fod med campusstuderende. Deres forudsætninger for at deltage er 

anderledes, men de har samme karakteristika, som de studerende på campus. De er voksne 

studerende. Knowles model for undervisning af voksne kan eventuelt bruges til at rammesætte 

didaktikken i forhold til diversiteten af de studerende (se figur 10).    
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Figur 10. Figuren viser en model en underviser kan bruge når voksne skal undervises (Knowles 

2005, s149).  
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8 Konklusion 
 

Der er tale om problemorienteret læring, når undervisningen tager udgangspunkt i et problem, som 

de studerende skal finde en løsning på ved at sætte sig ind i nyt stof (Olesen, 2015). Problembaseret 

undervisning behøver ikke at være 100% problemorienteret (Andersen, 2004). Der findes grader af 

problemorienteringen.  

Voksne mennesker skal være styrende i relevant, problemorienteret læring for, at lære bedst 

(Knowles, 2005). At de studerende får et relevant problem, der skal løses, giver dem som voksne 

mennesker mulighed for at være styrende. At være et voksent lærende menneske vil sige at tage 

ansvar for sin egen læring (Knowles, 2005). Det er nok det nærmeste man kan komme en definition 

af en studerende.  

Jeg mener: En studerende er et voksent menneske, der selvstændigt sætter sig ind i ny viden.  

Elektronikingeniøruddannelsen i Herning giver de studerende mulighed for at være studerende i 

projektarbejdet, men ikke i teoriundervisningen. Flipped learning skal gøre undervisningen 

individuel og danne et læringsområde på campus (Bergmann, 2014). Det bliver for de 

campusstuderende opnået med den didaktik, der bruges i teoriundervisningen på 

elektronikingeniøruddannelsen i Herning. Men den måde didaktikken er tilrettelagt medfører, at de 

studerende ikke selv styrer det de lærer. De studerende bliver tvunget til at forberede sig indenfor 

nogle skemamæssige snævre rammer og får dermed ikke helt lov til at være studerende.  

Undervisningsmetoden flipped learning kan anvendes til problembaseret undervisning (Bergmann, 

2014). Der er ingen modstrid mellem problembaseret undervisning og flipped learning, hvis den 

didaktiske opsætning af undervisningsmetoden flipped learning udarbejdes, sådan at de studerende 

får den frihed voksne skal have til at studere.    

Didaktikken, der er brugt på elektronikingeniøruddannelsen i Herning, kan med fordel ændres til en 

mere problemorienteret form for didaktik med udgangspunkt i undervisningsmetoden flipped 

learning.   
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10 Bilag 

10.1 Forventningsafstemning for hjælp 

  Undervisning Hjælp til opgaver Vejledning i 

forbindelse med 

projektarbejde 
Campusstuderende 
  

Forbered hjemme. 
Opfølgning på din 

forberedelse får du 

på klassen 

På klassen i forbindelse med 

opfølgningsundervisningen 
Ifølge skemaet 

Onlinestuderende 

synkron 
  

Forbered hjemme. 
Opfølgning på din 

forberedelse får du 

live via adobe 

connect 
  

Via adobe connect i 

forbindelse med 

opfølgningsundervisningen 

Ifølge skemaet 
Via adobe connect 

Onlinestuderende 

asynkron 
  

Forbered hjemme. 
Opfølgning på din 

forberedelse får du 

via en optagelse 
  

I normal arbejdstid kl. 8.00 

– 16.00, Herning tid.  
-Der laves en aftale med 

den enkelte underviser om 

nogle faste tidspunkter til 

hjælp med opgaver.  
-Send en mail med 

spørgsmål, evt. optag en 

video. 

Ifølge skemaet 
Via adobe connect 
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10.2 Frafald 
 

 

  Startet: 1. år  2. år 3. år Praktik Afgangs

-projekt 

Færdig Stoppet 

Camp Online Alle  

 
Antal (online)         Antal (%) % 

2018 
           

2017 40(18) 40(18)           0 0  0 

2016 40(23)   27(12)         3 (18) 10 (43) 33 

2015 37(15) 2   11(1)       10 (45) 14 (95) 64 

Det tidligere studie med udenlandske studerende DK U 

  

2014 10(3)         3(1)   5 (71) 2 (67) 70 

2013 16(5)     2 (2)     7(2) 6 (55) 1 (20) 43 
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10.3 Oplæg til ugeskema  
 

Lørdag Søndag Tid  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
Forbered 

E1IKLT 

08.20-

09.55 

E1IKLT  

(uge 35-50) 

Waqas Khan 

Lokale 3007 

E1IDE 

(uge 35-50) 

Henning Slavensky 

Morten Jacobsen 

Lokale 3007 

E1IKLT  

(uge 35-50) 

Waqas Khan 

Lokale 3007 

E1FYS 

(uge 35-50) 

Kristian Lomholdt  

Waqas Khan 

Lokale 3007 

E1MMLS  

(uge 35-50) 

Kristian Lomholdt 

Lokale 3007 

  
Forbered 

E1FYS 

10.10-

11.45 

E1FYS 

(uge 35-50) 

Kristian Lomholdt  

Waqas Khan 

Lokale 3007 

E1MMLS  

(uge 35-50) 

Kristian Lomholdt 

Lokale 3007 

E1GPR1 

(uge 35-50) 

Henning Slavensky  

Klaus Kolle 

Lokale 3007 

E1IDE 

(uge 35-50) 

Henning Slavensky 

Morten Jacobsen 

Lokale 3007 

E1GPR1 

(uge 35-50) 

Henning Slavensky  

Klaus Kolle 

Lokale 3007 

  

Følg op på det der 

skete i løbet af 

ugen 

12.15-

13.50 

Værkstedskursus 

i el-lab, 3117 

(uge 36-50) 

Ulrich Bjerre 

E1PRO1  

Undervisning 

(uge 35-41) 

Henning Slavensky 

Lokale 3007 

Vejledning 

(uge 43-50) 

Kristian Lomholdt 

Lokale 3120 

E1PRO 

Projektarbejde 

Forbered 

E1MMLS 

E1PRO 

Projektarbejde 

  
E1PRO 

Projektarbejde 

14.05-

15.40 

E1PRO 

Projektgruppemøde 

Forbered 

E1IKLT 

  

Forbered 

E1FYS 

Forbered 

E1GRP 
  

    
16.00 – 

18.00 

Forbered 

E1IDE 

Forbered 

E1GRP 

Forbered 

E1IDE 

Forbered 

E1PRO 
  

    
18.00-

20.00 

Forbered  

E1MMLS 
        

 

Gul er forberedelse, Grøn er undervisning på campus, Lyseblå er projektarbejde Mørkeblå er fritid 
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10.4 Adgangsgivende eksamen og aldersgennemsnit 

Sammenligning mellem elektronik i Herning og elektronik i Aarhus 

Uddannelserne er næsten ens, lige bortset fra, at uddannelsen i Herning udbydes som online. 

Det ses tydeligt at: 

Der er flere fra STX i Århus end i Herning.  

Der kommer flere fra HTX og HF i Herning end i Aarhus. 

Der er en højere gennemsnitsalder i Herning.  

Karakter gennemsnit er en anelse højere i Århus, pga. adgangsbegrænsning. 

Fordeling på adgangsgivende eksamen 1. semester E17 

E Herning, 35 studerende.  

Karaktergennemsnit 7,4 (Gennemsnit 6,9 i 2016), gennemsnitsalder: 29,2 år 

Fordeling på adgangsgivende eksamen 

Adgangsgivende eksamen Antal % 

29,2Adgangskursus 6 17% 

EUX 0 0% 

HF 5 14% 

HTX 13 37% 

STX 8 23% 

Andet 3 9% 

i alt 35 100% 

Andet: Udenlandsk eksamen, matematisk gynnasium, IB, AP Møller Skolen 

 

E Aarhus, 62 studerende.  

Karaktergennemsnit 8,1. (Gennemsnit 8,2 i 2016), gennemsnitsalder 20,4 år 

Fordeling på adgangsgivende eksamen 

Adgangsgivende eksamen Antal % 

Adgangskursus 5 8% 

EUX 2 3% 

HF 2 3% 

HTX 12 19% 

STX 40 65% 

Andet 1 2% 

i alt 62 100% 

Andet: Udenlandsk eksamen, matematisk gynnasium, IB, AP Møller Skolen 
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10.5 Referat fra aftagerpanelmøde 
(det væsentlige i forhold til denne opgave er indrammet) 

Møde i aftagerpanelset for Elektronik, Informations og kommunikations 

teknologi, Elektroteknologi og Computerteknologi. 

 

 Torsdag den 24. september, 2015, 14.30 – 16.00 

 Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N, mødelokale 101. 

 

Mødedeltagere: 

Per Lysgaard (formand), Uddannelsesleder, diplom - ASE  
Mikael Bergholz Knudsen, Udviklingschef, diplom - ASE  
Jens Kargaard Madsen, Studieleder og sektionsleder, civil - ENG  
Henrik Karstoft, Uddannelsesansvarlig, civil - ENG  
Dannie Lehmann, Studerende, diplom, Elektronik  
Christoffer Mose, Studerende, civil  
Per Egedahl, Siemens  
Torkild Kvistgaard, Grundfos  
Kim Rishøj, SoundFocus ApS  
Jan Aagaard, DEIF   
Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics A/S 

Line Aggerbo, Studerende 

 

Dagsorden  

 

1. Velkomst og introduktion  

2. Uddannelser – nyt om opbygning og indhold  

  a. Diplomingeniøruddannelserne, Elektronik og IKT  

  b. Civilingeniøruddannelserne, Elektroteknologi og Computerteknologi 

3. Diskussion af uddannelserne  

4. Eventuelt 

 

Referat 
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1. Velkomst og introduktion 

Per Lysgaard bød velkommen og takkede de fremmødte for deres deltagelse i aftagerpanelet.  

 

2. Uddannelsen – nyt om opbygning og indhold 

a. Diplomingeniøruddannelserne, Elektronik og IKT  

Der har været fuldt hold med snit på 6,5 elektronik 2,6 på IKT og stærkstrøm 5. Det er snit ved optag under 

kvote 1 

Karaktersnit på ca. 7 ved IKT og Elektronik 8,5 – et bedre indgangs grundlag. 

65 blev optaget på begge hold. Studiestarts prøve, lille test for at se om de studerende er aktive, et spørgsmål 

om man vil læse civil el bachelor? hvis der ikke bliver svaret efter 2 forsøg, konkludere skolen at man ikke 

vil forsætte sin uddannelse. 

Der bliver optaget 35 % ved kvote 2 – som er ud fra en faglig vurdering.  

Generel trend der optages flere ingeniører. 

Herning har optaget 39 studerende sidste år var tallet 10. 1/3 er online studerende.  Årsagen til den markante 

stigning skyldes nyt koncept og markedsføring. 

Der bliver undervist på dansk, og bl.a. også en ny undervisningsform – Flipped Classroom. Underviseren 

optager en video, hvor stoffet gennemgås. Efter at Videoen er set arbejder den studerende på opgaver, hvor 

underviseren kan se om besvarelserne er ok. Underviser kan så tilrettelægge den opfølgende undervisning 

efter hvad de studerendes mangler hjælp til. 

 

Elektronikuddannelsen i Herning 

Uddannelsen ligner meget uddannelsen i Aarhus: 

Projekt orienteret undervisning 

Efter 2 1/2 år i praktik  

Mekanisk fysik er ekstra og der er lidt mere software.  

Online forløb 

Lab hjemme. De studerende har mulighed for at få lab udstyr med hjem så de kan arbejde med øvelser. 

Oscilloskopet koster ca. 1000 kr. og hele pakken ca. 2000. 

De studerende er også i lab på skolen i Herning, sådan at de kender normalt laboratorieudstyr. 

Elektronisk tavle ved online. De studerende er med på en online chat. 

De studerende skal også lære at arbejde i projekter og uddannes på lige fod med de andre studerende. 

Det er stadig tidligt i forløbet med den nye undervisningsform med onlineundervisning, så der er stadig 

meget at lære endnu.  

De studerende har enkelte eksamener som er de samme i Århus og Herning.  
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Adgangskursus kører også online kurser. 

En deltager fra aftagerpanelet tilføjer, at der fordele ved at have studerende i Herning, så de studerende bliver 

i udkants Danmark i stedet for at flytte til København eller Århus. 

Test af virtuelt lab - Michael Bergholz 

Michael fortæller om pilot projekt vedr. virtuelt lab. 

Kunne man lave en master oven på en bachelor – spørger en studerende. 

Den eneste måde at tage en forlænget civilingeniøruddannelse er tomplads ordningen, og man er ikke sikker 

på tilmelding, da man altid er sidst tilmeldt på et kursus. Fremdriftsreformen bremser dette. 

 

b. Civilingeniøruddannelserne, Elektroteknologi og Computerteknologi 

70 har søgt om optagelse på ECE. 30 blev optaget på Elektroteknologi og Computerteknologi, flere 

studerende dukker ikke op. 

Der er flere årsager til at de studerende ikke dukker op på uddannelsen, bl.a. hvis de studerende kommer 

uden for EU skal de selv finansiere uddannelsen.   

  2/3 Studerende der har ansøgt der kommer uden fra EU  

  1/3 er diplomstuderende der vælger at søge ud i erhvervslivet selvom de er blevet optaget. 
 

Der søgers nye undervisere – der er undervisere der går på pension. Der er en tung proces at ansætte, det 

tager meget langt tid. 

 

3. Diskussion af uddannelsen 

3. Diskussion af uddannelserne  

Forslag til studiet. Matematik kunne godt blive obligatorisk. 

Sommeren 2017 omlægning af skema struktur.  

 

Per Lysgaard spørger ind til hvad erhvervslivet forventer og ønsker af de studerende, når de skal ud i 

erhvervslivet.  

 

Erhvervslivet ønsker bl.a. at de studerende skal kunne formidle og strukturer, og også at kende sine egne 

begrænsninger. 

 

Evnen til at generer ny viden, er meget vigtigt. De studerende skal have kendskab til standarder.  Logisk 

tankgang som man lærer i matematik. 

Der er brug for ingeniører der kan tænke selv.- de behøver ikke kunne formler udenad. 

 

Derud over skal de grundlægende ting være på plads. Der bliver spurgt ind til materialelære introduktion.  

Kan skolen være med at få de studerende til at være mere selv opsøgende, så de studerende bliver bedre til 

selv at finde ny viden. 

 

Projekter varer typisk 6 mdr.   
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10.6 Referat fra 4. semesterevaluering, årgang 2015 (22. juni, 2017) 
(det væsentlige i forhold til denne opgave er indrammet) 
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10.7 Spørgeskema 
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10.8 Resultat af spørgeskema undersøgelsen 
Nedenfor ses et overordnet svarskema fra google. Svarene er også i et regneark fra google. 

Dette regneark kan se ved at følge dette link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/165s_BSbkLTHeLqx7lq-

5vEPUYTV0NIY7gcC2DlX49Tw/edit?usp=sharing 

Jeg har i den videre behandling af data brugt et excelark, hvor jeg har formateret data sådan at de 

kan bruges til videre behandling. Dette excelark er vedlagt på et USB-stik og uploadet til digital 

eksamen.  

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/165s_BSbkLTHeLqx7lq-5vEPUYTV0NIY7gcC2DlX49Tw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/165s_BSbkLTHeLqx7lq-5vEPUYTV0NIY7gcC2DlX49Tw/edit?usp=sharing
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10.9 Studieoverblik 
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10.10 Kursusbeskrivelse til E1PRO1 projekt 1 

E1PRO1, Herning 

Kursusoplysninger 

Kursusnavn på dansk E1PRO1 Projekt 1 

Kursusnavn på engelsk Project 1 

ECTS 5 

Institut Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE Herning) 

Uddannelser Diplomuddannelsen i Elektronik 

Undervisningsformer Holdundervisning 

Kommentarer til 

undervisningsform 

 Kurset er projektorienteret  

 Kurset kan følges online 

Kursustype Ordinær 

Kvalifikationsbeskrivelse I ’Projekt 1’ vil den studerende få mulighed for at anvende sin 

viden i et konkret projekt. En stor del af tiden vil desuden blive 

brugt på at udvikle den studerendes færdigheder til at samarbejde, 

således at den enkelte studerendes evne til at arbejde i et team 

styrkes.  

 

’Projekt 1’ fokuserer på brugernes forventninger og krav til et 

projekt, hvorfor der vil blive lagt vægt på at arbejde med metoder, 

der har afsæt i en brugercentreret proces. 

 

I ’Projekt 1’ skal den studerende anvende og demonstrere sin 

viden inden for kurserne ’Grundlæggende Programmering 1’, 

’Indledende Digital Elektronik’ og ’Indledende Kredsløbsteknik’.  

 

Overskriften for projektet vil være ’Energioptimering’. 

 

Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: 

  

 Definere sin egen personprofil 

 Definere sin rolle i et team 

 Deltage aktivt i diskussionsfora 

 Udvælge relevante metoder 

 Identificere brugernes forventninger og krav til et projekt 
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 Lave en projektplan 

 Lave en prototype ved at anvende viden fra ovennævnte kurser 

 Redegøre for miljø- og elektriske forhold i forbindelse med 

genopladelige batterier 

 Udarbejde en rapport 

 Præsentere et projekt 

Pensum Relevant litteratur vil blive udleveret. 

Faglige forudsætninger Adgangskrav 

Periode Efterårssemesteret 2017 

Timer - Uge - Periode 30 % undervisning, 70 % projektarbejde. 

Indhold Der vil blive undervist i emner inden for 

Teamwork: 

 Personprofil 

 Samarbejdsevner 

 Psykologisk samarbejde 

 

Metode: 

 

 Elementer fra PreProject-fasen i EUDP-metoden 

 Projektplanlægning 

 Brugerkrav 

 Brugerbehov 

 Prototypefremstilling 

 Præsentationsteknikker 

 Hvordan man skriver en rapport 

 

Energi: 

 

 Batterityper 

 Opbevaring af energi i batterier 

 Batteridata 

 Opladning af batterier 

 Energioptimering 

 Varmeforhold 

 Afskaffelse af batterier 

 

Projektet vil blive defineret på en måde, så elementer fra kurserne 

’Grundlæggende Programmering 1’, ’Indledende Digital Elektronik’ 

og ’Indledende Kredsløbsteknik’ kan applikeres. I forbindelse med 

emnet ’Energi’ skal de studerende etablere en wiki, som beskriver 

ovenstående punkter. 
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Underviser Henning Slavensky (hesl@ase.au.dk)  

Undervisningssprog Dansk  

Semesterplacering Elektronik: 1. semester 

Litteratur Relevant litteratur vil blive udleveret. 

Deltagerbegrænsning 50 

Sted Herning 

Eksamensoplysninger 

Prøveform Hjemmeopgave/mundtlig 

Censur Intern censur 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået 

Bemærkninger Mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport. Ved 

bedømmelsen vil der blive lagt vægt på: 

 Projektrapporten, som skal være afleveret til tiden 

 Opfyldelse af punkterne i kvalifikationsbeskrivelsen 

Reeksamen:  

Samme procedure som den ordinære eksamen. Reeksamen 

afholdes i juni. 

Forudsætninger for 

prøvedeltagelse 

Ingen 

Eksamenstid 10 minutters fælles præsentation af projektet samt 10 

minutters individuel eksamination.  

Forberedelsestid Ingen 

Eksamenssprog Dansk 

Hjælpemidler Alle 

 

  

mailto:hesl@ase.au.dk


Side 69 

 

10.11 Kursusbeskrivelse til E2PRO2 projekt 2 

E2PRO2, Herning 

Kursusoplysninger 

Kursusnavn på dansk E2PRO2 Projekt 2 

Kursusnavn på engelsk Project 2 

ECTS 5 

Institut Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE Herning) 

Uddannelser Diplomuddannelsen i Elektronik 

Undervisningsformer Holdundervisning 

Kommentarer til 

undervisningsform 

 Undervisningen er baseret på princippet ”Flipped Classroom”, 

som foregår ved, at den studerende forud for undervisningen 

forbereder sig via videoklip, læsning eller øvelsesoplæg. I klassen 

gennemgås de spørgsmål og udfordringer, som den studerende 

har noteret under sin forberedelse. Tiden i klassen bruges også til 

at løse opgaver, som understøtter den gennemgåede teori. 

 Kurset er projektorienteret  

 Kurset kan følges online 

Kursustype Ordinært kursus. 

Kvalifikationsbeskrivelse I ’E2PRO2 Projekt 2’ vil en stor del af tiden blive brugt på at træne 

de studerende i idégenerering samt udvikling af den bedste idé til 

en fungerende prototype. 

 

’Projekt 2’ er delt op i to faser, der begge afsluttes med en rapport:  

 

Fase 1: Idégenerering 

Fase 2: Udvikling af prototype 

 

Efter afslutning af kurset forventes, den studerende at kunne: 

  

 Anvende innovative metoder 

 Redegøre for teamets idé 

 Analysere markedspotentiale 

 Udvikle en fungerende prototype 

 Begrunde for teamets idé i form af en overbevisende 

præsentation 

 Redegøre for processer i forbindelse med teamarbejdet. 
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Pensum Relevant litteratur vil blive udleveret. 

Faglige forudsætninger - 

Periode Forårssemesteret 2018 

Timer - Uge - Periode 30 % undervisning, 70 % projektarbejde. 

Indhold Projektets fase 1: 

I denne fase introduceres en række værktøjer, som skaber 

rammerne for idégenerering. I takt med at værktøjerne bliver 

introduceret, skal disse afprøves i praksis. Processen og 

resultatet af dette skal løbende skrives ind i en samlet 

rapport, som afleveres og godkendes af underviseren som 

afslutning på fase 1. 

  

Projektets fase 2: 

I denne fase skal den studerende i et team udvikle den bedste idé fra 

fase 1 til en fungerende prototype, der skal demonstrere projektets 

tekniske ’proof of concept’-aspekter. Det er vigtigt, at prototypen 

indeholder store dele af teorien fra 1. og 2. semester. Der skal 

anvendes de nødvendige elementer af EUDP-metoden samt 

redegøres for, hvorfor de enkelte ingredienser er hhv. til-/fravalgt. 

 

Perioden for de to faser vil fremgå af fasernes projektbeskrivelser. 

Underviser Henning Slavensky (hesl@ase.au.dk)  

Undervisningssprog Dansk  

Semesterplacering Elektronik: 2. semester 

Litteratur Relevant litteratur vil blive udleveret. 

Deltagerbegrænsning 50 

Sted Herning 

Eksamensoplysninger 

Prøveform Hjemmeopgave/mundtlig 

Censur Intern censur 

Bedømmelse 7-trinsskala 

Bemærkninger Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af to rapporter for 

hhv. fase 1 og 2.  

 

mailto:hesl@ase.au.dk
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Reeksamen:  

Samme procedure som den ordinære eksamen. Reeksamen 

afholdes i august. 

Forudsætninger for 

prøvedeltagelse 

Den studerende skal have afleveret begge rapporter for hhv. 

fase 1 og fase 2. 

Eksamenstid 10 minutters fælles præsentation af projektet samt 10 

minutters individuel eksamination.  

Forberedelsestid Ingen 

Eksamenssprog Dansk 

Hjælpemidler Alle 
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10.12 Kursusbeskrivelse til E3PRO3 projekt 3 

E3PRO3, Herning 

Kursusoplysninger 

Kursusnavn på dansk E3PRO3 Projekt 3 

Kursusnavn på engelsk Project 3 

ECTS 5  

Institut Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE Herning) 

Uddannelser Diplomingeniør i Elektronik  

Undervisningsformer Holdundervisning/selvstudium/vejledning 

Kommentarer til 

undervisningsform 

 Undervisningen er baseret på princippet ”Flipped Classroom”, 

som foregår ved, at den studerende forud for undervisningen 

forbereder sig via videoklip, læsning eller øvelsesoplæg. I klassen 

gennemgås de spørgsmål og udfordringer, som den studerende 

har noteret under sin forberedelse. Tiden i klassen bruges også til 

at løse opgaver, som understøtter den gennemgåede teori.  

 Selvstudium med ugentlige vejledningssamtaler af 20 minutters 

varighed. 

 Kurset er projektorienteret og foregår i teams. Det forventes, at 

den studerende deltager aktivt i projektarbejdet. 

 Kurset kan følges online. 

Kursustype Ordinær 

Kvalifikationsbeskrivelse Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: 

 
 Vise en tilstrækkelig viden samt metodisk og analytisk tilgang til 

systemudvikling gennem projektarbejde 

 Anvende teori- og projektmodeller på et specifikt projekt 

 Redegøre for interaktionen med kunden samt initieringen og 

planlægningen af et projekt. 

Pensum www.eudp.dk  

Faglige forudsætninger Anbefalede forudsætninger: ’E1PRO1 Projekt 1’ og ’E2PRO2 

Projekt 2’ 

Periode Efterårssemesteret 2017 

http://www.eudp.dk/
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Timer - Uge - Periode  

Indhold Struktureret projektarbejde kræver anvendelse af en 

struktureret udviklingsmetode. ’E3PRO3’ giver den 

studerende værktøjer inden for projektledelse med det formål 

at tilvejebringe krav, analyser, arkitekturdesigns og 

planlægge projektarbejdet. Den anvendte projektmetode er 

www.eudp.dk.  

 

Der fokuseres på: 

 

 Interaktion med kunden  

 Udarbejdelse af et PreProject 

 Udarbejdelse af en dybdegående analyse af 

problemdomænet 

 Udarbejdelse af gode specifikationer 

 Beskrivelse af brugen af systemet gennem Use Cases 

 Oversættelse af specifikationer til design gennem analyse 

 Sikring af, at krav opfyldes gennem udarbejdelse af 

veldefinerede testspecifikationer. 

Underviser Klaus Kolle (kko@ase.au.dk)   

Morten Opprud Jakobsen (morten@ase.au.dk) 

Undervisningssprog Dansk  

Semesterplacering Elektronik: 3. semester 

Litteratur www.eudp.dk  

Deltagerbegrænsning 50 

Sted Herning 

Eksamensoplysninger 

Prøveform Hjemmeopgave 

Censur Intern censur 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået 

Bemærkninger Bedømmelsen gives på baggrund af det generelle indtryk, den 

studerendes engagement og deltagelse samt det individuelle 

bidrag til rapporten. 

 

http://www.eudp.dk/
mailto:kko@ase.au.dk
mailto:morten@ase.au.dk
http://www.eudp.dk/
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Reeksamen:  

Samme procedure som den ordinære eksamen. Reeksamen 

afholdes i juni. 

Forudsætninger for 

prøvedeltagelse 

Rapporten afleveres inden deadline.  

Eksamenstid - 

Forberedelsestid Ingen 

Eksamenssprog Dansk 

Hjælpemidler Alle 
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10.13 Kursusbeskrivelse til E4PRO4 projekt 4 

E4PRO4, Herning 

Kursusoplysninger 

Kursusnavn på dansk E4PRO4 Projekt 4 

Kursusnavn på engelsk Project 4 

ECTS 5  

Institut Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE Herning) 

Uddannelser Diplomingeniør i Elektronik  

Undervisningsformer 2) Holdundervisning, 3) Praktisk 

Kommentarer til 

undervisningsform 

 Undervisningen er baseret på princippet ”Flipped Classroom”, 

som foregår ved, at den studerende forud for undervisningen 

forbereder sig via videoklip, læsning eller øvelsesoplæg. I klassen 

gennemgås de spørgsmål og udfordringer, som den studerende 

har noteret under sin forberedelse. Tiden i klassen bruges også til 

at løse opgaver, som understøtter den gennemgåede teori.  

 Kurset er projektorienteret. 

 Kurset kan følges online. 

Kursustype Ordinært kursus. 

Kvalifikationsbeskrivelse Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: 

 Vise og eksemplificere metodiske tilgange til projektarbejde og 

systemdesign. 

 Træffe begrundende og analytiske valg under hensyntagen til 

økonomiske og tekniske muligheder. 

 Applikere teori på et praktisk projekt. 

 Vise erfaring med projektarbejde, herunder analyse, design, 

implementering og verifikation. 

 Anvende en struktureret projektmetode i projektarbejdet (EUDP). 

Pensum - 

Faglige forudsætninger ’E3PRO3 Projekt 3’, inkl. artefakter herfra. 

Periode Forårssemesteret 2018 

Timer - Uge - Periode  

Indhold  Anvendelse af EUDP-projektværktøjer 
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 Planlægning og implementering af praktisk projektarbejde 

 Analyse, design og applikation af tværfaglig teori på et projekt 

 Verifikation af krav gennem test 

 Projektvejledning 

Undervisere Klaus Kolle (kko@ase.au.dk) 

Morten Opprud Jakobsen (morten@ase.au.dk)  

Undervisningssprog Dansk. Primær litteratur er på engelsk. 

Semesterplacering Elektronik: 4. semester 

Litteratur - 

Deltagerbegrænsning 50 

Sted Herning 

Eksamensoplysninger 

Prøveform Hjemmeopgave med mundtligt forsvar 

Censur Ekstern censur 

Bedømmelse 7-trinsskala 

Bemærkninger Eksamen er baseret på artefakter fra ’E3PRO3 Projekt 3’ og 

’E4PRO4 Projekt 4’. 

 

Eksamen afholdes som en gruppeeksamen bestående af en fælles 

projektpræsentation (10 minutter) efterfulgt af en individuel 

præsentation af egne bidrag til projektet (15 minutter).  

 

Reeksamen:  

Samme procedure som den ordinære eksamen. Reeksamen 

afholdes i august. 

Forudsætninger for 

prøvedeltagelse 

E3PRO3 skal være godkendt før eksamen. Aktiv deltagelse i 

E4PRO4 samt dokumentation for afholdte projektmøde er 

ligeledes forudsætningskrav for prøvedeltagelse. 

Eksamenstid 25 minutter 

Forberedelsestid Ingen 

Eksamenssprog Dansk 

Hjælpemidler Alle 

mailto:morten@ase.au.dk
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10.14 Kursusbeskrivelse til E5PRO5 projekt 5 

E5PRO5 

Kursusoplysninger 

Kursusnavn på dansk E5PRO5 Projekt 5 

Kursusnavn på engelsk Project 5 

ECTS 5 

Institut Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE Herning) 

Uddannelser Diplomuddannelsen i Elektronik 

Undervisningsformer Holdundervisning, Vejledning 

Kommentarer til 

undervisningsform 

 Undervisningen er baseret på princippet ”Flipped Classroom”, som 

foregår ved, at den studerende forud for undervisningen forbereder 

sig via videoklip, læsning eller øvelsesoplæg. I klassen gennemgås 

de spørgsmål og udfordringer, som den studerende har noteret 

under sin forberedelse. Tiden i klassen bruges også til at løse 

opgaver, som understøtter den gennemgåede teori.  

 Kurset kan følges online. 

Pensum - 

Periode Efterårssemesteret 2017 

Kvalifikationsbeskrivel

se 

Når kurset er afsluttet, forventes den studerende at kunne: 

 
 Identificere, hvad der definerer videnskabsteori, herunder: 

 Definere videnskabelige paradigmer 

 Definere videnskabelige metoder 

 Formulere en problemformulering 

 Foretage et review 

 Udforme, afgrænse, planlægge, dokumentere og præsentere et 

projekt inden for elektronik baseret på et projekt fra en virksomhed 

 Konstruere en prototype 

 Anvende en struktureret udviklingsmoden (EUDP). 

Kursustype Ordinær 

Undervisningssprog Dansk 
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Timer - Uge - Periode Periode: hele semestret 

Indhold I ’E5PRO5’ skal den studerende specificere og dokumentere 

et projekt inden for elektronik, hvor EUDP-metoden skal 

anvendes. Det forventes, at den studerende kan indgå i et 

teamsamarbejde. For ’E5PRO5’ gælder desuden, at: 

 Projektforslag primært skal komme fra industrien. 

 Der i projektforløbet skal være stor fokus på 

samarbejdsrelationen med den projektvirksomheden. 

 Den studerende skal udarbejde en problemformulering 

baseret på det valgte projekt. 

 Problemformuleringen skal godkendes af virksomheden og 

projektvejlederen. 

 Den studerende skal lave en prototype i launch-fasen for at 

sikre, at projektet kan realiseres. 

 Et dokumenteret review skal udføres i projektperioden; 

reviewet kan være inden for et hvilket som helst teknisk 

område, og skal dokumenteres med review-dato, angivelse 

af deltagere samt resultat. 

Kursusansvarlig Henning Slavensky (hesl@ase.au.dk) 

Underviser Henning Slavensky  

Semesterplacering Elektronik: 5. semester 

Litteratur - 

Deltagerbegrænsning 50 

Faglige forudsætninger Alle 1.- og 2.-årskurser skal være bestået. 

Sted Herning 

Eksamensoplysninger 

Bedømmelse 7-trinsskala 

Censur Ekstern censur 

Prøveform Hjemmeopgave, Mundtlig 

Eksamenstid 20 minutter 

Forberedelsestid Nej 

mailto:hesl@ase.au.dk
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Hjælpemidler Alle 

Bemærkninger WHAI + Oral: Hjemmeopgave med digital opgaveaflevering i 

WISEflow efterfulgt af et mundtligt forsvar. 

 

Den enkelte studerendes bidrag til rapporten skal angives 

klart. 

 
Reeksamen:  

Samme procedure som den ordinære eksamen. Reeksamen 

afholdes i juni. 

Forudsætninger for 

prøvedeltagelse 

- 

Eksamenssprog Dansk 
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10.15 Kursusbeskrivelse til EFPR1 Final Project (bachelorprojektet) 

Final Project, Herning 

Course information 

Course title in Danish Final Project 

Course title in English Final Project 

ECTS 25  

Department Aarhus University School of Engineering (ASE Herning) 

Study programmes Bachelor’s Degree Programme in Electronic Design 

Engineering 

Forms of instruction Self-study, supervision 

Comments on the 

forms of instruction 

- 

Course type Ordinary course.   

Description of 

qualifications 

The objective of the course: 

The final project is to ensure that the student has gained the 

necessary knowledge to work as an engineer. The student will 

work as an engineer on a project given by a company and 

prepare a report about the work.   

 

Course background: 

The final project in the engineering study programme, cf. the 

Danish Ministry of Education’s executive order.  

 

Knowledge, skills, qualifications:  

In the report, the student must show the following knowledge, 

skills and qualifications: 

 

 Apply technical research results as well as scientific and 

technical knowledge into practical applications in the 

development and solution of technical problems  

 Critically acquire new knowledge in relevant areas of 

engineering  

 Work structured 

 Independently carry out engineering tasks 
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 Plan, implement and manage technical and technological 

constructions and be able to include societal, economic, 

environmental and working environmental impacts in solving 

technical problems 

 Enter into cooperation and management functions as well 

as correlations on a qualified level with people who have 

different educational, linguistic and cultural backgrounds. 

Syllabus - 

Academic 

prerequisites 

Min. 165 ECTS must be passed, excl. placement. 

Period: Autumn 2017 

Hours – weeks – 

periods 

No lectures, project only. 

All semester. 

Contents THE CENTRAL ISSUES OF THE COURSE: 

 

The student must perform the work in connection with the 

project, including: 

 

1. Defining, specifying and delimitating the project 

2. Analysing the problem, finding solutions and choosing a 

solution 

3. Planning the activities throughout the project period 

4. Calculating, simulating and constructing 

5. Writing a report about the project work 

 

A supervisor, who is to assist and guide the student during the 

project work, will be appointed. The student arranges project 

meetings where the supervisor will help the student disposing 

the available time, finding working method and assist as an 

experienced colleague. 

 

At the examination, the supervisor is the examiner. 

Lecturer - 

Language of 

instruction 

Danish or English 

Academic term Electronic Design Engineering: 7th semester   
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Literature - 

Maximum enrolment - 

Location Herning 

Exam Details 

Form of examination Take-home assignment, oral. 

Examiner(s) External examiner  

Assessment 7-point marking scale 

Notes The course is evaluated at a 45-minute individual oral 

examination based on the project. At the examination, the 

student must make a 15-minute presentation of the project.  

 

The basis for evaluating the final project is a written report on 

the project work as well as an oral interview between the 

student and the examiners (the supervisor and an external 

examiner). Here, the extent to which the objective of the study 

programme has been fulfilled is determined. 

 

If the report is prepared by a group of students, each student’s 

contribution to the report must be clearly indicated. 

 

The mark and title of the final project will appear on the 

diploma. 

 

The reexamination is based on a new project. 

 

Criteria for achieving objectives: 

Based on a general impression of the report and the individual 

examination, incl. a presentation, the mark is given as listed 

below: 

 

The mark 02 is given for adequately fulfilling points 1 to 4. 

The mark 7 is given for fulfilling points 1 to 6. 

The mark 12 is given for fulfilling points 1 to 8. 

 

Points to fulfil: 

 

1. Hand in a project  

2. Prepare a convincing presentation using relevant 

engineering terms and language 
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3. Have an insight into the central issues mentioned under 

“Contents”, i.e. be able to give an account of the issues 

4. Have an understanding of the issues, i.e. be able to explain 

these in own words. 

5. Be able to apply the theory, i.e. solve problems to new 

situations by applying acquired knowledge. 

6. Analyse and relate theory, calculations, models and 

simulation results and state possible differences. 

7. Combine the theory, i.e. compile information together in a 

different way by combining elements in a new pattern or 

proposing alternative solutions.  

8. Evaluate differences in various models, i.e. present and 

defend other opinions. 

Prerequisites for exam 

participation 

- 

Exam duration 45 minutes. 

Preparation time None 

Exam language Danish or English 

Aids All 
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10.16 Strukturmodellen brugt på projekter og teoriundervisning 

Teoriundervisningen 

Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. De studerende skal løse en af underviseren 

given problemstilling og følge læringsstien, som underviseren har udarbejdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. semester projektet: 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. De studerende skal løse en af underviseren 

given problemstilling. De skal bruge stoffet fra undervisningen på 1. semester og derudover sætte 

sig ind i nyt stof. Evalueringen på 1. semester foretages af underviseren i samarbejde med en intern 

censor, som en gruppe eksamen. Se bilag 10.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underviser 

 

Studerende 

Underviser 

 

Studerende 
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2. semester projektet: 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. De studerende skal selv finde en 

problemstilling og en innovativ løsning til denne. Evalueringen på 2. semester foretages af 

underviseren i samarbejde med en intern censor. Se bilag 10.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4. semester projektet: 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. En del af stoffet der skal bruges til løsning af 

projektet er givet fra teoriundervisningen og derudover sætte sig ind i nyt stof. De studerende har 

ikke fuld metodefrihed idet det kræves, at de skal bruge EUDP projektmetoden (EUDP, 2017). 

Evalueringen på 4. semester foretages af underviseren i samarbejde med en ekstern censor. 

Delevalueringen på 3. semester er en intern bedømmelse. Se bilag 10.12 og 10.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underviser 

 

Studerende 

Underviser 

 

Studerende 
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5. semester projektet: 
Her er målene for projektet givet i kursusbeskrivelsen. De studerende har ikke fuld metodefrihed 

idet det kræves at de skal bruge EUDP projektmetoden (EUDP, 2017). Evalueringen foretages af 

underviseren i samarbejde med en ekstern censor, som gruppe eksamen, se bilag 10.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelorprojektet: 
Her er målene for bachelorprojektet givet i kursusbeskrivelsen. Evalueringen foretages af 

underviseren i samarbejde med en ekstern censor, men de studerende bestemmer en del af formen. 

Se bilag 10.15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underviser 

 

Studerende 

Underviser 

 

Studerende 


