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     INTRODUKTION 

Baggrunden: Studerendes forberedelse 
(Herrmann, Bager-Elsborg, Hansen & Nielsen 2014, Kvalitetsudvalget 
2014, Produktivitetskommissionen 2013) 

 

Problemet: Undervisningens kvalitet, 
studerendes læring (Herrmann & Bager-Elsborg 2014)  

 

Praksis: Underviserens handlemuligheder 
(Jørgensen 2013: 154) 

 

Casen: Forberedelse som krav 

 

Spørgsmålet: Hvordan reagerer studerende 
på krav om forberedelse? 
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     METODE 

Den afvigende case (Gerring 2007) 

 italesættelse af ikke udtalte normer 

 

1 undervisningsforløb 
Bachelorseminar på humaniora 

 

2 fokusgruppeinterview, 6 studerende 

 

Transskribering: 49 normalsider 
 

Analyser: foreløbige 
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     PARADOKSET  

De studerende var meget afvisende over for 
krav om forberedelse på et generelt niveau 

vs. 

De interviewede studerende kunne godt 
acceptere krav om forberedelse i det 
specifikke kursus 

 

 Under hvilke omstændigheder 
accepterer studerende 
forberedelseskravet som legitimt? 

 

 Hvad siger det om normer på 
universitetet anno 2017? 
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     ARGUMENTER IMOD KRAV (GENERELT) 

ANSVAR – FOR – EGEN – LÆRING 
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 Jeg kan godt forstå, at når man er i folkeskolen og i 
gymnasiet, at man ligesom skal igennem nogle ting, og det 

er et krav for at komme videre. Men når man går på 
universitetet, så er det lidt sådan, at jamen du skal igennem 

noget, og så når du igennem det, eller også når du ikke 
igennem det. Når du går op til eksamen, så bliver du testet i 
det, du har været igennem ... Og så får du din eksamen. Og 
hvis du ikke har gjort det godt nok, så dumper du, så må du 

prøve igen. Det er det billede jeg har af at gå på 
universitetet, at man står selv for det, man lærer.  

identitet 

selvbestemmelse 
konsekvens 
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     ARGUMENTER IMOD KRAV (GENERELT) 

ANSVAR – FOR – EGEN – LÆRING 

 

Konsekvens: I sidste ende går det ud over en selv 

 

Selvbestemmelse: Vil have lov til selv at bestemme over processen 

 

Identitet: Vi går jo ikke længere på gymnasiet 

 

”Læringsstil”: Enhver lærer på sin egen måde 
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     ARGUMENTER FOR KRAV (SPECIFIKT I CASEN) 
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 Jeg følte i starten, at jeg var nødt til at være med til de her 
timer […] Alle andre blev tvunget til at lave noget, og hvis 

jeg så ikke lavede noget, så skulle jeg bare lave det hjemme. 
Men så efter at have været der nogle gange, så havde man 

allerede der set, at det egentlig havde hjulpet en videre, 
ikke? Altså, det var ligesom at komme ned og træne i 

fitness. Man gider ikke i øjeblikket, [men] man kan altid 
føle det bagefter.  

erkendt 
magelighed 

meningsfuldt 
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 Jeg synes, at det har givet god mening det der med, at 
man har fået at vide, at man skal forberede sig for at 

møde op fordi… Jeg ved ikke helt hvori det ligger, men 
der er sådan et eller andet også sådan gensidig respekt 

på en eller anden måde  

gensidighed 
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 Man kunne føle på [underviser], at hun også var mere 
engageret når hun vidste at vi ligesom havde forberedt os. 

Og det ikke bare var fordi vi havde læst en tekst, og så 
skulle vi sætte os ned på vores plads og så høre på hende 
snakke i tre timer. Det mere var sådan, at fordi vi havde 

forberedt os, så havde vi en række privilegier, som vi 
ligesom kunne bruge og få adgang til.  

meningsfuldt 

undervisers 
engagement 
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     ARGUMENTER FOR KRAV (SPECIFIKT I CASEN) 

Det gav mening: Integration med bacheloropgaven 

 

Gensidighed: Underviseren giver noget af sig selv 

 

Erkendt magelighed: Nødvendigheden af et mildt ydre pres 

 

Kollektivt ansvar: Forpligtelsen overfor medstuderende 
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     KONKLUSION 

Under hvilke omstændigheder accepterer 
studerende forberedelseskravet som legitimt? 
o Forberedelsen meningsfuld ift. konkret produkt 

(bacheloropgaven) 

o Gensidighed i relationen med underviseren.  

o Krav i kombination med fleksibilitet 

o Underviser engageret i faget 

o Underviser interesseret i studerende 

 

Hvad siger det om normer på universitetet anno 
2017? 
o Ansvar for egen læring er kendt, men … 

o … at ‘have’ ansvar er afkoblet fra at ‘tage’ ansvar. Faktisk …   

o legitimeres manglende forberedelse med henvisning til 
netop ansvar for egen læring 
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