
CC 16-11-2007 – lettere revision den 8-11- 2021  

Denne beskrivelse blev udarbejdet af cc i forbindelse med pædagagikum og revideret i forhold til nu. Dette 

arbejdspapir kan udvikles. 

 

Undervisningspraksiser: 
Den bærende undervisningspraksis på AAA er projektundervisning. Projektundervisningen bliver gennem studierne en 

større del af den undervisning, der udbydes i forhold til studietrin.  

 

Der undervises typisk i undervisningsteams af forskellige størrelser. Praksis på AAA er, at der er større grad af frihed i 

kandidatuddannelsen i forhold til undervisningsteams sammensætning. Denne frihed har til dels også været 

praktiseret i (den gamle 2-årige 1.del) de første studieår.  

 

I forbindelse med projektforløb indgår der forskellige undervisningsformer  

 

Skabende og undersøgende undervisningsform 

Øvelser  

Kurser  

Workshops  

 

Kommunikation og videreformidling af viden    

Forelæsninger 

Kompendier 

Introduktioner  

 

Planlægning og status mellem vejledergruppen og den studerende 

Opgaveformuleringer/tidsplan organisatorisk  

Pædagogisk vejledning 

 

 

Undervisningssituationer:  
 

Tegnebordsvejledning:  

Målet med denne undervisningsform er, at skabe en dialog over den studerendes løbende arbejde med opgaven. Det 

er i denne situation at man som underviser ’tuner’ sig ind på den studerende. Denne situation er medvirkende til, at 

man danner sig et billede af den studerendes arbejdsmetodiske evner. Derudover kan man i en sådan situation 

afsondre den studerendes redskabs- og vidensniveau. Hensigten er, at man derved kan vejlede og påpege, hvordan 

evt. svagheder og styrker kan udvikles i arbejdet med opgaven.  

    

Gennemgange (gruppe):  

Målet med denne undervisningsform er overordnet at etablere en dialog, hvor man som underviser kan eksemplificere 

og diskutere gennemgående emner og temaer. Derudover giver denne undervisningssituation mulighed for, at de 

studerende udvikler deres evner til at se, kommentere og kritisere deres medstuderendes arbejder. (Dermed er dette 

med til at styrke de termer, der knytter sig særlig til faget). Her involveres typisk alle undervisere, som er i 

undervisningsteamet.   

 

Pin-Ups: 

Forskellen mellem pin-ups og gennemgange kan beskrives med, at her er ofte kun den enkelte studerendes vejleder 

tilstede. Situationen kan beskrives som en udvidet tegnebordsvejledning, hvor løbende valg og fokus diskuteres i 

forhold til kommunikation af et fagligt stof.    

 



Mellemkritikker: 

Status på f.eks. en længerevarende opgave, hvor det diskuteres, hvor der skal sættes ind i forhold til de krav, der er 

givet og den tid, der er til rådighed. Her er det ofte en ophængningsplan, der tales over.  

 

Kritikker: 

Ved kurser, øvelses- og projektforløb er der en “kritik”, hvor den studerende afleverer og præsenterer sit arbejde for 

et forum, der som regel består af en gæstekritiker samt vejledere på det pågældende unit/studio (hold/afdeling 2007). 

Her bliver projektet og dets forløb diskuteret, og den studerendes indsats vurderet og kommenteret. Der bliver i den 

forbindelse lagt vægt på, især under projektforløb, at den studerende er i stand til at inkorporere viden fra tidligere 

forløb, samt at den studerende kan indkredse en arkitektonisk problemstilling og syntetisere alle disse elementer i et 

arkitektonisk forslag. 

 

Udstillinger: 

En mulighed for at diskutere forløbets resultat, og at de studerende på denne måde er med til i en mere uformel 

seance at diskutere og kommentere hinandens arbejder. Dette er også en meget god mulighed for at underviserne kan 

diskutere pædagogiske spørgsmål samt resultater produceret under forløbet.     

 

Studieture: 

Studieture er for det meste en aktivitet, som er for hele holdet. Her er det en undervisning, der relaterer sig til 

arkitekturhistorie. Det vil sige viden (studie af cases) og mødet med en anden kultur. Studieture kan også inkorporere 

en kontekstanalyse, hvis opgaven er formuleret i den kontekst.   

 

Ekskursioner: 

Er oftest relaterede til en kontekstanalyse eller en udstilling, hvor alle underviserne deltager.  

 

Bedømmelser: 

Bedømelsser foregår som oftests som afslutning på semesterprojekt eller anden undevisningsførløb, nærværende er 

der bestået ikke bestået og karakter (7 trinskala), bedømmes af vejleder og intern/ekstern bedømmer  

(Bedømmelse foregår oftest i forbindelse med at semestret er overstået. Da de er under konstant revidering vil jeg 

ikke omtale dem her. Fra 2007) 

 

Undervisningskompetencer: 

Vigtigst er underviserens faglige kompetencer, for når man indgår i en team så fordeler man de administrative pligter, 

i og under den overordnede studieplanlægning.  

 

Undervisernes kompetencer er tæt knyttede til de undervisningssituationer, der er beskrevet ovenfor. Dette er et 

forsøg på at give en beskrivelse, der knytter sig til hvor mange studerende der undervises.  

 

1:1 situation – tegnebordsvejledning – pædagogisk vejledning 

Underviseren skal kunne opretholde en faglig dialog, der relaterer sig til det producerede. At kunne vise vej 

(eksemplificere) til at udvikle arbejdsmetoder og evner. Derudover er det her, som oftest, at der kan henvises til 

litteratur og referencer, hvori den studerende kan erhverve sig mere specifik viden og inspiration i forhold til den 

individuelle vejledning af projekt. 

 

Den pædagogiske vejledning er ofte en dialogbaseret (en skriftlig 2007) opgave. Kompetencerne her relaterer sig til at 

kunne udpege indsatsområder, som den studerende bør udvikle i fremtidige arbejdssituationer i studiet.   

 



1:2 4 - gruppevejledning - gennemgange  

Der er overordnet 2 typer af gruppevejledning.  

Den ene foregår i forhold til decideret gruppearbejde (gruppens størrelse kan varierer). Her er det oftest vigtigt, at 

vejlederen afkoder de studerendes indbyrdes roller i gruppen. Vejledningen vil ofte relatere sig  og tage udgangspunkt 

til den indre kommunikation - gruppens synergi. Her er kompetencen tæt knyttet til at agere som ordstyrer og lytte til 

de studerende, for at afdække arbejdsindsats blandt gruppens medlemmer. At biddrage med faglig relevant viden  

(referencer) for at pespektivere gruppens arbejde.  

 

1: mange: kritik, forelæsninger, opgaveintroduktioner 

 

Kritiksituationen har også 2 overordnede situationer. Den ene med underviseren som vejleder for den studerende, 

den anden med underviseren som gæstekritiker.  

 

Den første rolle er tit forbundet med, at underviseren forsøger at foranledige at alle relevante og vigtige emner, 

metoder osv., den studerende har arbejdet med, kommer frem. Det er her kompetencer som relaterer sig til at kende 

den studerendes evner i forhold til formidling af det udarbejdede projekt og stille spørgsmål i forhold til den indsigt.  

 

Den anden rolle som gæstekritikker kræver kompetencer, som er meget knyttede til faget (disciplinen). Som oftest 

kræver denne situation, at man, ved at læse opgaven som den studerende har fået udleveret, danner sig et 

overordnet billede af opgavens struktur, varighed, faglige elementer osv.. En stor åbenhed er derefter påkrævet (når 

den studerende gennemgår projektet). Hvor formidling af arkitektoniske intentioner samt det præsenterede projekt 

kommenteres. Her er det vigtigt, at den studerende får at vide, hvordan det faglige niveau er i forhold til mål, 

studietrin, osv. 

 

Forelæsninger: 

Her er det væsentligt at vide, hvad og hvem forelæsningen retter sig imod, altså konteksten. At man formulerer sig 

klart, og at referencer. fremgår, så det væsentlige faglige stof formidles, for at den studerende gennem selvstudier 

yderligere opnår at finde (researche) relevant viden.  

 

Opgaveintroduktioner, kompendier: 

Kompetencer indenfor både en skriftlig og mundtlig formidling.  

Det er vigtigt, at der redegøres for, hvordan der er tænkt og disponeret for de faglige elementer, der indgår i den 

stillede opgave.  Det er meget vigtigt, at kunne organisere, og strukturere tid i forhold til de faglige mål med opgaven. 

Til opgaveintroduktioner kan der også være kompendier, dvs. arkitekturteori, arkitekturhistorie samt eksempelsamling 

fra praksis. Derudover er der som oftest indbudte gæsteforelæsere, der relaterer sig til det specifikt faglige i den 

stillede opgave.  

 

De mundtlige kompetencer relaterer sig her først og fremmest til at kunne perspektivere opgavens mål, og udfolde 

hvordan fagligheden sættes i spil.  

  


