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Generel feedback vedr. konstitutioner 
 
Ved eksamen vil vi [især] bedømme jeres konstitutioner efter følgende syv parametre, som alle er 
uddybet med eksempler nedenfor: 
1) præcision (hvor præcise er jeres konstitution) 
2) objektivitet (i modsætning til subjektivitet) 
3) fravær af tautologier (der er ”universelt sande” og dermed reelt set ”intetsigende”) 
4) prævention (hvor meget I er på forkant med problemstillinger) 
5) struktur (hvor meget I strukturerer gruppearbejdet) 
6) sikring af at alle kommer til alle roller (især særdeleshed at programmere)! 
7) mekanismer og tiltag til sikring og efterlevelse af egne normer og regler 
 
Vi har forsøgt at uddybe med mere eller mindre ”uhensigtsmæssige” eksempler via citater taget fra 
jeres konstitutioner. Der er rigtigt mange gode takter i jeres konstitutioner(!), men i det følgende vil 
vi - for at illustrere pointer - anlægge et mere kritisk fokus. Vi gør det ikke for at ”hænge nogen ud”, 
men alene for at hjælpe jer til at opnå mere hensigtsmæssige arbejdsprocesser. Vi har bevidst 
undladt at formulere eller fremhæve specifikke ”gode eksempler”, da vi helst ikke vil vælge normer 
for jeres grupper - det er vigtigt at det er jeres egne konstitutioner1. (Bemærk at mange af 
”citaterne” nedenfor falder ind under flere af ovenstående kategorier.) 
 
 
1) præcision 
Vi vil se på hvor præcise I er i jeres konstitutioner, så I rent faktisk får glæde af dem (ellers kan man 
lige så godt lade helt være med at lave dem). 
 
> Vi vil have skiftende rollefordeling 
Hvilke roller? Hvornår? Hvor ofte skiftes der? Hvornår har man brug for hvilke roller? 
 
> (Under ”Ambitionsniveau”): […] Det skal leve op til kravene i studieordningen 
Hvad mener I - hvilke krav? Hvordan vil I sikre dette? (Dette lyder altså som et forsøg på at skrive 
hvad I tror vi gerne vil høre? :-) 
 
> Der arbejdes både samlet og i undergrupper. 
Dækker alle muligheder og siger dermed ikke rigtigt noget om hvordan I arbejder. Hvornår arbejdes 
samlet? Hvornår arbejdes i undergrupper? 
 
> Primært planlagte og målbevidste diskussioner 
Hvordan planlægge? 
 
> Vi vil til dels arbejde samlet men dele opgaver ud som folk kan løse to og to eller individuelt 

                                                 
1 Derudover er det jo ikke en øvelse i hvor gode I er til Cut’n’Paste (hvis nogen kunne være fristede til det). :-) 



Hvad betyder dette ”til dels …, men …”?? Kan man i øvrigt ikke altid dele en opgave ud til en eller 
to? Det lyder lidt som om jeres udsagn i virkeligheden dækker over alle muligheder - og dermed 
ikke siger noget som helst om jeres arbejdsform! 
 
 
2) I skal forsøge at være objektive og ikke subjektive  
Vi vil se på hvor objektive I er i jeres konstitutioner (ellers kan man jo ret hurtigt blive enige om at 
”godt er bedre end dårligt”). 
 
> Der skal arbejdes effektivt, men der skal også være plads til sociale pauser og opsamling […] 
Hvad betyder ”effektivt” for jer? (Sidste halvdel af dette udsagn har et reelt indhold; det siger at I 
vil have plads til to ting: pauser + opsamling, men ikke siger ikke ret meget om kvantitet eller 
frekvens.) 
 
> Grundighed: Temmelig grundigt 
Hvad betyder ”temmelig”?? 
 
> Ansvarsfølelse: Temmelig høj 
Hvad betyder dette (”temmelig” høj)?? 
 
> [Modtagelse af forslag] skal være åben. 
Hvad vil dette sige? Alle har formentlig en forskellig (subjektiv) opfattelse af det at være ”åben”. 
Og hvordan vil I i øvrigt sikre dette? 
 
 
3) Undgå intetsigende tautologier (der er ”trivielt sande”) 
Vi vil se på at I ikke har ”intetsigende” tautologier i jeres konstitutioner (som er ”universelt sande” 
og/eller selvfølgelige for enhver gruppe). 
 
> Vi tilpasser arbejdstempoet ud fra arbejdsmængden og deadline. 
Dette gælder vel altid(?) - og siger egl. intet som helst om jeres arbejdstempo! 
 
> Alt efter hvor langt vi er nået, hvor meget tid vi har tilbage og hvor meget tid vi lægger i selve 
> underemnet beslutter vi grundigheden. 
Dette gælder vel altid(?) - og siger egl. intet som helst om jeres grundighed! Grundigheden 
afhænger af hvor meget tid I lægger i arbejdet - og ”tiden” ser ud til at være en ”fri variabel” i 
ovenstående udsagn! 
 
> Gensidig hensyntagenhed: Ja. 
Vil alle grupper vel kunne skrive under på (i.e., ingen vil vel sige andet)? Siger dermed ikke ret 
meget om jeres gruppe. 
 
 
4) prævention (hvor meget i er på forkant med problemstillinger) 
Vi vil se på hvor meget I tager stilling ”up front” til beslutninger og problemer (og at I ikke forsøger 
at undgå at tage stilling og/eller ”udskyde” dem så meget som muligt til når 
situationer/komplikationer opstår, hvor det jo så bliver langt sværere at håndtere). 
 



> Kommer en person for sent (mere end 30 minutter) besluttes der en konsekvens ved  
> afstemning, medmindre personen har en god grund. 
Dette er jo reelt set en udskydelse af et sanktions-problemstillingen. Denne problemstilling flyttes 
fra et ”ukompliceret og fredeligt” tidspunkt (hvor alle kan blive enige), til et tidspunkt hvor I netop 
står med en ”konflikt”. (Derudover legaliserer ”de 30 minutter” jo indirekte det at komme et kvarter 
for sent.) 
 
> Strafe og sanktioner tages på et ad-hoc basis. 
Som ovenfor. 
 
> Arbejdstid aftales løbende 
Et ”udgangspunkt” for arbejdstider bør I aftale ”up front”, så alle er enige om ca.-arbejdsmængden 
og ca.-arbejdstider.  Natarbejde? Weekender? Hverdage? Hver dag? Aftener? Morgener? Hvor lang 
tid ad gangen? Pauser? 
 
 
5) struktur (hvor meget I strukturerer gruppearbejdet) 
Vi vil se på hvor meget I strukturerer gruppearbejdet bla. vha. de metoder vi brugte tid på i BPRO. 
 
> Rollefordeling: Skiftende / Løs 
Løs rollefordeling bidrager ikke til at strukturere arbejdsprocessen. 
 
> Diskusioner: Uformel. 
Uformelle diskussioner bidrager ikke til at strukturere arbejdsprocessen. 
 
> da vi arbejder i en lille gruppe vil der ikke altid være behov for at strukturere det helt vildt. 
Allerede med tre til fire personer opstår et behov for fælles struktur. 
 
 
6) sikring af at alle kommer til alle roller (især særdeleshed at programmere)! 
Vi vil se på hvordan I sikrer at alle kommer til at arbejde med alle roller - i særdeleshed hvordan I 
sikrer at alle kommer til at programmere ca. lige meget. 
 
> Vi vil have skiftende rollefordeling 
Hvilke roller? Hvornår? Hvor ofte skiftes der? Hvornår har man brug for hvilke roller? 
 
 
7) Skriv hvordan I vil sikre normerne 
Vi vil se på hvordan I sikrer at I efterlever og overholder egne regler, således at de ikke blot er 
”tomme sætninger”, der tilsyneladende lever op til undervisernes ”tilfældige” form-krav. 
 
> Primært planlagte og målbevidste diskussioner 
Ja, men hvordan vil I sikre at diskussionerne er planlagte? Og hvordan vil I sikre at diskussionerne 
er målbevidste? 
 
> Der skal være et klart formål med diskussionen. 
Hvordan vil I (under en diskussion) sikre at der er formål? 
 



> Diskussioner: overblik over hvad der skal diskuteres = plan. 
Hvordan vil I (under en diskussion) sikre overblik? 
 
 
NB: Vi undrede os over at der under ”ambitions-niveau” alene står noget om karakterer. Har I ingen 
ambitioner i retning af ”læring”? Det I lærer af egne erfaringer med gruppe- og projekt-arbejde 
kommer med al sandsynlighed til at udgøre et væsentligt fundament for jeres videre karriere (efter 
studiet). Kigger man I stillingsannoncer, vil man se ordene ”team” og ”gruppe” optræde rigtigt 
meget; førstehåndsviden om disse aspekter kan gå hen at blive en kæmpe fordel for jer! 
 
NB’: I bør undgå at bruge rollen ”projekt-leder”, som vi i øvrigt aldrig har været inde på ifm. 
projekt- og gruppe-arbejde! Rollen hører erhvervslivet til (er i øvrigt en permanent ”rolle” på et 
projekt og har meget med økonomiske hensyn og risk management at gøre) og er absolut ikke noget 
vi vil anbefale ifm. dette studieprojekt, som er mere ”demokratiskt” og hvor det er vigtigt at alle er 
ligeværdigt med processen og produktet. (”Projektleder”-rollen bliver taget op på et senere 
tidspunkt i jeres uddannelse.) 
 
NB’’: I må gerne revidere jeres konstitutioner undervejs i forløbet, hvis der opstår sådanne behov 
(forudsat I har aftalt en klar ”procedure” for hvordan/hvornår dette ”må” gøres). 
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