
København, 17. april 2008 

FAAP 2008 
1) Produkt vs. Proces: 
For at skærpe incitamentet for at have fokus på arbejds-processen, vil vi ved eksamen tilstræbe at 
bedømme efter et 60:40-forhold mellem produkt henholdsvis proces. Husk at studenter-projektet 
gennemføres for [lærings-]processens skyld. :-) 
 

2) Submission-service: 
For at hjælpe jer til at have løbende fokus på processen, har vi sat en ”submission-service” op, 
hvortil I løbende bedes submitte jeres arbejdspapirer (dvs. dagbøger og arbejdsblade). I skal 
submitte dagbog + arbejdsblade mindst én gang pr. uge fra nu af (I styrer selv hvornår på ugen). 
 
Vi har valgt så nem/”low-tech” en løsning som muligt, så submission vil blot ske ved at I sender en 
mail til følgende nyoprettede email-adresse [ faap.08.itu@gmail.com ] med jeres farve som 
subjekt1 og arbejdspapirerne som attachment (i ”.doc” eller ”.pdf” format2): 

- Dagbøger skal være forsynet med overskriften ”Dagbog” + farve + referent + dato. 
- Arbejdsblade skal være forsynet med overskriften ”Arbejdsblad” + farve + navn + 

versionsnummer3 + dato. 
 

3) I behøver ikke lave projektrapport: 
Til gengæld behøver I ikke at skrive en projektrapport for nærværende del-aflevering. Afleveringen 
udgøres af alle seneste versioner af jeres arbejdsblade. :-) 
 

4) Konstitution og Arbejdsproces 2.0: 
Vi vil anbefale jer at revurdere jeres konstitution og arbejdsproces umiddelbart efter nærværende 
del-aflevering (29. april). 
 

5) Gode råd…: 
Bemærk at alt dette med fokus på hensigtsmæssige gruppearbejdsprocesser er lige så meget en 
lærings-/design-proces for os som for jer, hvilket er baggrunden for at vi ”skruer på” reglerne under 
forløbet. Vi gør det alene for at forsøge at sikre at I lærer så meget som muligt (jf. kursets 
læringsmål). 
 
Vi vil forsøge at sende jer ”gode råd” vedrørende konstitutioner, dagbøger samt arbejdsblade; men 
helt generelt gælder det om at have en så hensigtsmæssig arbejdsproces som muligt (jf. 
anbefalingerne fra BPRO’084). De første gode råd (vedr. konstitutioner) er på vej… 
                                                 
1 Konvention (english + all uppercase): WHITE, YELLOW, ORANGE, RED, GREEN, BLUE, BROWN, BLACK. 
2 Udelukkende i disse formater. 
3 I skal benytte fortløbende versionsnummerering pr. arbejdsblad (I bestemmer selv hvad der er ”jeres struktur” og 
dermed hvad der ”logisk set” udgør et arbejdsblad for jer). 
4 ”Metode i Projektarbejdet”, H. Algreen-Ussing  &  N. O. Fruensgaard, 2006 (aka., ”Den gule bog”). 


	FAAP 2008
	1) Produkt vs. Proces:
	2) Submission-service:
	3) I behøver ikke lave projektrapport:
	4) Konstitution og Arbejdsproces 2.0:
	5) Gode råd…:


