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BILAG 1: 
Læringsobjekt: 5-trins metodisk proces 
 

Baggrund for objektet 
Dette læringsobjekt har til formål, at understøtte undervisningen på sygeplejerskeuddannelsen ved VIA 
University College. Informationerne omkring læringsmål, personaer og idespecifikation er indsamlet i 
samarbejde med underviser og biblioteksfagligt personale på stedet.  

Læringsobjektet ønsker at højne forståelsen af en grundmodel på uddannelsen, som er essentiel i 
bedømmelsen af helbredstilstanden hos en patient. Ønsket er, at de studerende skal kunne repetere de 
enkelte faser i modellen – men samtidig opleve, at deres valg undervejs har en indflydelse. Objektet tænkes 
derfor udformet som en fase-inddelte metode (se herunder). 
 
For at koble modellen med den virkelighed de studerende vil møde efter endt uddannelse, skal objektet 
bygge på realistisk (dog fiktive) problemstillinger fra en sygeplejeskes arbejdsdag. 

Design specifikation 
Eleverne skal lære, at bruge en metodik gennem øvelse og gennemgå faserne en for en i den givne 
rækkefølge, uden mulighed for at gå tilbage. Grunden til denne opstilling er, at faserne repræsenterer en 
case – og den case skal løses i en bestemt rækkefølge. 

En vigtig pointe med dette læringsobjekt er, at de viste faser ikke må være ens hver gang, sådan at man 
ikke ”spiller” det samme hver gang man starter læringsobjektet op. Derfor skal der være flere klynger af 
faser som tilfældigt bliver vist. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Eksempel på faseopdeling (farvekoder kan benyttes til at højne genkendelighed). 

  



 

 
Trin 1: Casebeskrivelse incl. problemstilling 
 

 

 

 

 
Figur 2: Præsentationstrin 

 
Det første trin er selve casen og problemstillingen for hele læringsobjektet. Det er her den studerende 
bliver præsenteret for opgaven som skal løses i læringsobjektet. Derfor indeholder trinet alt den 
information, som den studerende skal have inden selve opgaveløsningen sættes i gang.  

Dette betyder, at der skal laves en hel ny trin-type som har de samlede funktioner listet herunder: 

 Den skal være tilfældigt valgt ud fra en række andre ”trin 1” trin indeholdende forskellige case 
beskrivelser. Dette vil betyde, at hver gang et nyt læringsobjekt påbegyndes, er det ikke 
nødvendigvis den samme case den studerende præsenteres for (random funktion). 
 

 Det er vigtigt, i henhold til de resterende trin, at der i den efterfølgende rapport refereres til hvilket 
”trin 1” er valgt. Dette vil sige, at det i dataopsamlingen skal være tydeligt hvilken case de 
efterfølgende besvarelser er linket til. 
 

 Der skal i dette trin være mulighed for at vise en film, afspille lyd, og vises billeder. Det er op til 
underviseren at vælge omfanget af information i dette element. 

 

  



 

Trin 2, 3, xx 
 

 

 

 

 
Figur 3: Sammenhæng i spiltrin (farvekoder kan benyttes til at højne genkendelighed). 

 
Disse trin indeholder størstedelen af selve den studerendes løsning af caseopgaven. Alle trin (antal efter 
behov) hænger sammen, som indikeret ovenfor. Det vil sige at, hvad der er svaret i trin 2, har en 
konsekvens for trin 3. Hvad der så yderligere som følgevirkning er svaret i trin 2 og 3, har en konsekvens for 
trin 4 osv.  

Konsekvenserne er, at der kopieres tekst trinene imellem. Så det den studerende svarede i trin 2, bliver vist 
i trin 3, og svarene fra trin 2 og 3, bliver vist i 4. Dette har til formål at hjælpe den studerende med at holde 
styr på, hvad han eller hun svarede i de tidligere trin, for derigennem at styrke den samlede vurdering af 
den fiktive patients helbred. 

Herunder gennemgås trinnene, med et vist eksempel og eksempel tekst. At der er en kasse udenom 
teksten betyder at den i trinnet er rediger-bar, og det skulle gerne være tydeligt når tekst er gemt fra 
tidligere trin. 

Trin 2: Data 
I dette trin skal eleven analysere og fortolke data fra casen i trin 1. Basalt set er dette en stor 
udfyldningsboks hvor eleven frit kan skrive alle sine tanker ned. Herunder en eksempel-tekst for at vise 
brugen igennem disse 3 trin. 

Data fra forgående trin.. 
 

Beskriv dine umiddelbare tanker i for til de symptomer som patienten udviser: 
 
Med udgangspunkt i de symptomer patienten udviser: feber og besværet vejrtrækning mener jeg, 
umiddelbart at jeg skal igangsætte en undersøgelse af… 
 
Figur 4: Eksempel på formuleret spørgsmål i trin + elevens påbegyndte besvarelse. 

 
Trin 3: Diagnose 
Dette trin er grundlæggende en nedskrivning af observationer fra trin 2. Trinnet indeholder øverst teksten 
fra trin 2, og har 3 overskrifter som er redigér-bare for underviser, og tre relaterede udfyldnings bokse hvor 
eleven har mulighed for at skrive observationerne ned. Teksten fra trin 2 er selvfølgelig ikke redigerbar: 
 

 



 

Data fra forgående trin.. 
 

Beskriv diagnosen på patienten og begrund dine valg i de efterfølgende bokse: 
 
Efter at jeg har igangsat [..], og undersøgt patientens [..] er min diagnose at patienten.. 

 

Begrund din diagnose med henvisninger til litteraturen vi bruger i undervisningen. 
Observation A: 
 
Observation A mener jeg relaterer til [..] i grundbogen side.. 
 

Begrund din diagnose med henvisninger til litteraturen vi bruger i undervisningen. 
Observation B: 
 
Observation B mener jeg relaterer til [..] i grundbogen side.. 
 

Begrund din diagnose med henvisninger til litteraturen vi bruger i undervisningen. 
Observation C: 
 
Observation C mener jeg relaterer til [..] i grundbogen side.. 
 

Figur 5: Eksempel på formuleret spørgsmål i trin + elevens påbegyndte besvarelse. 

 

Trin 5: Evaluering 
 

 

 

 

 

Sidste trin er en selv-evaluering af den studerendes egen indsats. Her er der tale om et simpelt åbent 
spørgsmål, som efterfølgende kommer med i dataopsamlingen. 
 

Dette er et selvevaluering af din forståelse af case opgaven, her har du mulighed for at bedømme din 
egen indsats og reflektere over problemstillingen i casen. 
 
Jeg mener, at jeg overordnet har reddet patientens liv. Jeg havde dog problemer med at udlede, om 
patientens symptomer [..] 
 



 

 

 

Evt. slut-trin 
Afslutningsvist kunne det være interessant med et opsamlingstrin. Grunden til dette forslag er med, er for 
at afslutte den case som er begyndt og afrunde læringsobjektet. 

Derfor kan dette være en simpel side som ”afslutter” historien i casen eventuelt i form af en film, hvor 
patienten kort siger tak. Der er ingen umiddelbare interaktionsmuligheder for eleven. Til gengæld skal trin 1 
og dette trin være samme case (med mindre at samme person bliver brugt i alle filmene). 

 
Overordnet designvalg 
 

 Alle data (besvarelser fra den studerende) fra trin 2, 3, 4, 5 skal opsamles i et dokument og sendes 
til underviser – dette skal foregå på automatisk når læringsobjektet afsluttes. 
 

 Eleven må ikke kunne gå bagud i trin. Begrundelsen for dette er, at simulere en til tider tilspidset 
situation hvor et valg har konsekvenser fremadrettet. 

  
 Det ville være fint med en max tid på trin 1, eller at trinnet automatisk går til trin 2 når en film evt. 

er vist færdig. 
  



 

Eksempel på læringsobjekt: 
 

Casetrin 

(film) Alma Hansen på 75 år er for 4 dage siden udskrevet fra 
medicinsk afdeling på sygehuset, hvor hun var indlagt på grund af 
exacerbation af hendes KOL sygdom. Alma Hansen bor alene i eget 
hjem, og hun klarer sig derhjemme uden daglig hjælp, dog får hun 
hjælp til rengøring og medicindosering hver 14. dag. Derudover har 
Alma en plejeseng. Alma Hansen har været enke gennem 10 år, 
hun har en søn som hun kun sjældent har kontakt med.  

Alma er tidligere kommet meget i ældrecentret, hvor hun har nydt samværet med andre, men har på grund 
af manglende energi og tiltagende dyspnø hen over efteråret ikke været i ældrecentret i flere måneder.  

I dag kommer hjemmesygeplejersken for at dosere medicin. Hun finder Alma liggende i sengen, varm, 
blussende og dyspnøisk. Hovedgærdet er hævet. ”Åh det er godt du kommer, jeg har det så dårligt”, får 
Alma fortalt; ”jeg har ligget her siden i går eftermiddag, og har slet ikke rigtigt kræfter til at komme op. 
Sygeplejersken kan høre, at Alma har svært ved at tale på grund af dyspnø. På bordet ligger der en masse 
sammenkrøllede servietter og sygeplejersken kan se gult ekspektorat på nogle af dem, Alma hoster næsten 
hele tiden.  

Sygeplejersken hjælper Alma op at stå og ud på toilettet. Hun er tung og har svært ved at komme op, så 
sygeplejersken må støtte hende meget ”Må jeg få lidt at drikke? ” spørger hun; ”jeg har nærmest intet fået, 
hverken vådt eller tørt, de sidste dage”. Sygeplejersken hjælper Alma ind i seng igen efter toiletbesøget, 
hun henter et glas vand og måler Almas værdier. TP er 39, BT er 115/80, P er 100, RF er 20 og 
saturationsmålingen viser 85%.  

”De dumme lunger” siger Alma; ”de ødelægger alting for mig, jeg kan snart ikke andet end sidde her og 
gispe efter vejret, jeg duer ikke til noget” 
 

Datatrin 

Data fra forgående trin.. 
 

Beskriv dine umiddelbare tanker i for til de symptomer som patienten udviser: 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagnosetrin 

Data fra forgående trin.. 
 

Beskriv diagnosen på patienten og begrund dine valg i de efterfølgende bokse: 
 
 

 

Begrund din diagnose med henvisninger til litteraturen vi bruger i undervisningen. 
Observation A: 
 
 
 

Begrund din diagnose med henvisninger til litteraturen vi bruger i undervisningen. 
Observation B: 
 
 
 

Begrund din diagnose med henvisninger til litteraturen vi bruger i undervisningen. 
Observation C: 
 
 
 

Evalueringstrin  

Dette er et selvevaluering af din forståelse af case opgaven, her har du mulighed for at bedømme din 
egen indsats og reflektere over problemstillingen i casen. 
 
 
 
 
 
 

Sluttrin (eventuelt) 

(film) Alma siger tak til den studerende, inden hun sendes videre til 
behandling baseret på den studerendes vurdering af symptomerne. 

 



 

 

BILAG 2: 
Læringsobjekt: Politisk Framing 
 
Baggrund for objektet 
Dette læringsobjekt har til formål, at understøtte undervisningen i samfundsfag på Tornbjerg Gymnasium. 
Informationerne omkring læringsmål, personaer og idespecifikation er indsamlet i samarbejde med 
underviser på stedet. 

Med læringsobjektet ønsker underviseren, at give styrke de studerendes forståelse af udsagn i en politisk 
kontekst kaldet ”framing”. Med politisk framing menes, der den kommunikative øvelse, hvor man gør et 
bestemt emne, udsagn eller tilgang mere (eller mindre) spiseligt for en gruppe af mennesker. Den klassiske 
er eksempelvis, at man (det politiske parti) vil have skattelettelser - kan man frame det som ”skattestop”, 
som klinger bedre og næsten betyder det samme (dog med omvendt fortegn). 

Design specifikation 
Læringsobjektet skal simulere, at den studerende er ansat i en politisk tænketank. 

Der gives på hvert trin et synspunkt. Opgaven for den studerende er så, at underbygge dette synspunkt 
med en sammenhæng – og komme med et politisk svar. Find data, lav slogans, eller fremhæv synspunkter 
som underbygger dette synspunkt, og gør det attraktivt for andre. De studerende skal finde inspiration i 
undervisningen og de politiske partiers materiale eventuelt websider, flyers osv. 

Dette læringsobjekt bygger på spilbegrebet ”laddering”. Med det menes, at de første to-tre trin i 
læringsobjektet er anderledes, selvom de som udgangspunkt på overfladen minder om resten af objektet. 
Det gør de fordi man inden for laddering først viser, hvordan det skal gøres, for derefter at langsomt give 
kontrollen til studerende bagefter. Formålet er at give en glidende introduktion til opgaven. 

Dette læringsobjekt har som udgangspunkt brug for minimal grafik, men det ville give rigtig meget mening 
at første trin havde en tegnet grafik. Målgruppen er 17-20 årige gymnasie elever som har samfundsfag på 
gymnasiet. 

 
Trin 1: Titel og navn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Skriv dit navn 

Vælg titel 



 

 

Figur 1: Eksempel på introskærm, hvor den studerende kan vælge en titel og skrive sit navn. 

Dette trin har en dropdown menu og en udfyldningsboks. Der skal desuden være mulighed for at skrive en 
tekst ind, som: ”velkommen til tænketanken KAOS – vi arbejder på tværs af partierne, og vi glæder os til at 
se dit arbejde med de opgaver som kommer ind.” 

 Dropdown menuen (her kaldet vælg titel) består af en række titler spilleren kan vælge – f.eks.: 
o Præsident 
o Leder 
o Overbestyrer 
o Direktør 
o Kaptajn 
o Hans Majestæt 

 
 I udfyldningsboksen (skriv navn) skriver eleven et navn (det behøver ikke være hans eget) 

Eleven vælger i dette eksempeltilfælde titlen ”Direktør” og navnet ”Didriksen”. 

Den funktionelle udnyttelse af de to ovenstående ting vil være: 

 At det kommer til at stå på efterfølgende rapport til læren (hvor eleven i givet fald kan være 
anonym), hvilket både kan være lidt sjovt, men også interessant. Men læreren har også 
muligheden for ikke at gøre den anonym, da tingene allerede er logget under elevens navn, da 
vedkommende skulle logge ind for at starte læringsobjektet. 
 

 Alle efterfølgende trin kommer til at have titel og navn. 

 

Trin 2: Trappe 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Det første trappetrin er et eksempel trin med en rød baggrund og noget forklarende tekst, som har samme 
størrelse og placering (hvilket er ret vigtigt) som alle efterfølgende trin – altså at området for ”opgave”, 
”præsentation” og ”opgaveløsning” er ens på dette trin og alle efterfølgende. 

 

 

 

Velkommen Direktør Didriksen. 

Opgave: politiser ordet ”Skattetryk”. 

[PRÆSENTATION AF OPGAVE]: Formuler en venstreorienteret 
framing af ordet ”skattetryk”, der understøtter synspunkterne 
for partiet X (som ligger til venstre for midten). 

[EKSEMPEL PÅ LØSNING]: Vi har lettet skatten for almindelige 
mennesker og styrket kampen mod skattely. Skattetrykket er 
derfor… 



 

 

 
 

Trin 3: Trappe 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det andet trappetrin er ligeledes et intro trin, nu med en blå baggrund og noget forklarende tekst som har 
samme størrelse og placering (hvilket er vigtigt) som foregående og alle efterfølgende trin.  

Der skal være en generel genkendelighed gennem dette trin og det foregående, dog er der ændret lidt i 
hvordan løsningen er formuleret, samt hvad der spørges om – dog ikke i et sådan omfang at eleven tror at 
alle blå spørgsmål er forskellige fra røde, baseret på farven alene. 

 

Trin 4 og 5: Trappe 3/4 – let opgave.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dette trin skal være en let opgave, som læner sig op ad de foregående eksempeltrin, for at give en god 
indgang til de reelle opgaver. 

 

Politiser dette, Direktør Didriksen. 

Opgave: politiser ordet ”skattetryk”. 
 
[PRÆSENTATION AF OPGAVE]: Formuler en 
venstreorienteret framing af ordet ”skattetryk”, der 
understøtter synspunkterne for partiet X (som ligger til 
højre for midten). 

[EKSEMPEL PÅ LØSNING]: Vi betaler skat for at sikre et 
velfungerende velfærdssamfund. Men lige så afgørende for 
velfærdssamfundet er det at sikre, at det kan betale sig at 
arbejde, og at vor konkurrenceevne sikres i fremtiden. 

 

Endnu en opgave Direktør Didriksen. 

Opgave: politiser ordet ”Vækstbalance”. 

[PRÆSENTATION AF OPGAVE]: Formuler en venstreorienteret 
framing af ordet ”vækstbalance”, der understøtter 
synspunkterne for partiet X (som ligger til venstre for midten). 

[DIN BESVARELSE]:  
 

Skriv dit svar her 



 

 

 
Trin 6+: de reelle opgaver 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dette trin hedder 6+ da det er nummer 6 i rækken, men samtidig også er en skabelon for alle efterfølgende 
trin som underviser ønsker at lave. De reelle opgaver følger de foregående, men er anderledes formuleret. 
Underviseren kan tilknytte en farve til spørgsmålet: rød, blå eller en helt tredje for at drille den studerende 
(for præcisering læs ”overordnet”). De ting som den studerende skriver ind her, bliver gemt i et dokument, 
som bliver sendt til underviseren efterfølgende. 

 
  

 

Endnu en opgave Direktør Didriksen. 

Opgave: skab et modargument mod brugen af ordet ”cafe 
penge om SU’en”. 

[PRÆSENTATION AF OPGAVE]: Formuler en venstreorienteret 
argumentation mod brugen af ordet ”cafe penge”, der 
understøtter synspunkterne for partiet X (som ligger til venstre 
for midten). 

[DIN BESVARELSE]: 

 

   
 

Skriv dit svar her 



 

 

Overordnet 
 

 Generelt skal der være en gennemgående henvisning mellem valgte titel og navn i hvert trin, som 
så bliver vist på siden for at fastholde at man arbejder for en given tænketank. Det behøver ikke 
være i teksten, det kan også være øverst på siden eller lignende. 
 

 Dette læringsobjekt kan med fordel indarbejde en timer, så det eksempelvis kun varer x antal 
minutter (underviseren bestemmer længden). 
 

 Dette læringsobjekt kan med fordel give den studerende mulighed for, at rate spørgsmålene for at 
give læreren feedback på sværhedsgraden, og at underviseren skal kunne ændre rækkefølgen. 
 

 En detalje som kan udvide dette læringsobjekt, er muligheden for at udskifte den skiftende 
baggrundsfarve med et billede (uden at det bliver for stort eller forvrænget). Billedet skulle 
selvfølgelig være et partis logo, som eksempelvis A eller V. På den måde kunne den studerende 
arbejde direkte for en part. 
 

 Når der bliver logget hvad eleverne skriver, skal det selvfølgelig skrives ved logningen både hvad 
det oprindelige udsagn var, men også hvilken farve (eller billede) der var med, hvormed underviser 
kan se om det er blå eller rød politik (hvis det ikke giver sig selv). 
 

 Det anbefales at alle de ”reelle” opgaver stiger langsomt i sværhedsgrad, dog med enkelte 
undtagelser. Der er spil-teori, som foreslår at en støt stigende kurve er kedeligt i længden, hvilket 
bliver foreslået løst med en pludseligt ret svær opgave, efterfulgt af 1 eller 2 ekstremt nemme 
opgaver. På den måde sidder eleven tilbage med tanken, om hvor svær den opgave havde været, 
men hvor dygtig, det havde gjort ham efterfølgende. 



 

 

BILAG 3: 
Læringsobjekt: Faglige Kompetencer 
 

Baggrund for objektet 
Dette læringsobjekt har til formål, at støtte de studerende på første år ved Københavns Erhvervsakademi i 
deres selvforståelse i forbindelse med deres fremtid på basis af de kompetencer, der opnås gennem 
studiet. KEAs problemområde er ikke specifikt forbundet med selve undervisningen og læring, men mere at 
de studerende har problemer med at omsætte den viden de får igennem studiet i forhold til konkrete jobs i 
den virkelige verden. De mangler motivation til at gennemføre studiet, da det er vanskeligt for dem at se 
formålet. Målsætningen for læringsobjektet er derfor, at sætte positiv fokus på deres kompetencer i 
forhold til en plads på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

Med afsæt i den indsamlede information om målgruppen, skal læringsobjektet udformes i et letforståeligt 
sprog, hvor grafik skal præge objektet mest muligt. 

Informationerne omkring læringsmål, personaer og idespecifikation er indsamlet i samarbejde med 
underviser og biblioteksfagligt personale på stedet. 

 
Design specifikation 
Læringsobjektet vil bestå af tre individuelle trin. 

De tre trin er koblet i rækkefølge, og er ens for hver eneste gennemspilning af læringsobjektet. Undervejs 
kan den studerende dog påvirke udfaldet af læringsobjektet igennem de valg han/hun træffer undervejs. 

Trin 1 og trin 2 er begge individuelt forbundet med trin 3. Der vil desuden være en del grafik som skal 
udarbejdes til læringsobjektet.  

 
Trin 1: Præsentation og valg af ”avatar” (spilfigur) 
 

 



 

 

Figur 1. Valg af avatar eller spilpersons køn. 

Det indledende trin indeholder primært en beskrivelse af formålet med objektet. Derudover er der indsat 
en gimmick i form af et avatarvalg (spilperson). Dette præsenteres via ovenstående billede.  
 

Trykker man på det lyserøde kvinde-symbol i venstre side får man en kvindelig figur i de efterfølgende trin, 
og vælger man det blå mande-symbol får man en mandlig avatar. Det skal pointeres at der ikke er nogen 
større betydning med dette, andet end det visuelle.  

 Farverne og udseende ovenover er et eksempel, og grafikeren skal lave noget som er 
sammenhængende tematisk. 
 

Trin 2: Vælg fag 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Valg af fag som den studerende enten har valgt eller har interesse i at vælge. 

 

I trin 2 er der så et antal kasser som indeholder de fag som den studerende præsenteres for i forbindelse 
med sin uddannelse eksempelvis programmering. Fagene er defineret af underviser på de enkelte fag, og 
har op til 3 jobtitler tilknyttet til hver. 

I dette trin markerer den studerende et antal fag. Fagene kan være de fag som han/hun synes er specielt 
interessante eller som han/hun gerne vil se, hvordan kan kombineres til en efterfølgende ansættelse 
efterfølgende. 

 I eksemplet herover har den studerende trykket på 2, 4, 6 og 9. Spilleren trykker så på ”videre” for at 
komme til trin 3. 

For trinet gælder at: 

 Antallet af fag skal defineres af underviser, da det kan ændre sig fra uddannelse til uddannelse.  
 

 Dette element behøver ingen speciel grafik, men det ville dog være godt med en tematisk farve. 

 

 

Fag 1 

Fag 2 

Fag 3 

Fag 4 

Fag 5 

Fag 6 

Fag 7 

Fag 8 

Fag 9 

Fag 10 

Fag 11 

Fag 12 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hvert fag har 3 jobtitler tilknyttet. Eksempelvis kunne faget ”programmering” have ”IT-medarbejder”, 
”Programmør” og ”Spil-udvikler” tilknyttet – alle sammen titler som underviser også har defineret på 
forhånd og valgt til de respektive fag. Vist herunder grafisk ville det f.eks. se sådan her ud: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3. Bagvedliggende beregning af hvilke titler som skal vises i trin 3. 

 

I dette eksempel er titel 5 blevet valgt 4 gange (fordi fagene har denne titel til fælles, alle sammen), titel 7 
går igen 3 gange, og titel 3 går igen 2 gange.  Der er herigennem dannet grundlag for, at sammentælle de 
mest populære titler ud fra de fag den studerende har markeret som interessante i det forgående trin. 

 Baseret på dette sorterer vi titlerne efter hvor mange gange den studerende har vist interesse for de 
tilknyttede fag. 
 

Trin 3: Hvad kan du blive. 
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Figur 4. Præsentationstrin for læringsobjekt – hvad kan du blive. 

Dette trin er fundamentalt set en opsamling af de foregående trin. Den studerende får en top 3 over 
jobtitler baseret på de fag, som han/hun har valgt i trin 2. 

Fordi spilleren i dette eksempel har valgt ”en kvindelig avatar” i trin 1, er der et billede af en kvinde (hvis 
hun havde valgt den mandlige i trin havde der selvfølgelig være et billede af en mand).  

Fordi har valgt fag 2, 4, 6 og 9, og de samlet har givet titlerne i rækkefølgen 5, 7, 3 – bliver de vist i den 
rækkefølge i dette trin. 

Nederst, under jobtitlerne, skal der være en knap som linker til en ekstern kilde. I dette tilfælde har KEAs 
biblioteker en database over virksomheder, hvor den studerende baseret på de givne jobtitler kan 
undersøge relationen mellem jobtitel og arbejdsområde. 

 Det er vigtigt at den åbner i et nyt vindue, da eleven nok vil tilbage og kigge på listen, hvis han eller hun 
glemmer titlerne. 

 Hovedvægten af grafiker arbejdet ligger på dette trin. I dette læringsobjekt vil det være fint, hvis 
karaktererne er lidt ”nørdede” og karikerede, men samtidigt pæne at kigge på.   

 

Overordnet 
 

 I backend er det vigtigt, at underviser kan formulere en række jobtitler. Disse vælges i dropdown 
form under hvert fag. Begrundelsen for drop down er at undgå samme jobtitel flere gange pga. en 
lille fejl, som: ”IT-medarbejder” og ”it-medarbejder”. 
 

 Der er en problematik omkring, hvis to eller flere titler optræder et lige antal gange, når fagene er 
valgt. Det er som udgangspunkt ikke så vigtigt hvad der kommer først, da hele pointen med 
læringsobjektet er at eleverne finder ud af at de kan blive til noget, men der er 2 løsninger: 

o Det er tilfældigt valgt (pick one) – altså ingen avanceret kode, men bare at den vælger en. 
 

o Det er valgt ud fra hvilken en ligger øverst på den nedskrevne liste af titler, så f.eks. at hvis 
titel 1 og titel 2 begge er blevet valgt 3 gange, så vil titel 1 altid ligge øverst i trin 3. 
 

 Der skal nok sættes en max og min antal af fag som kan vælges i trin 2. Dette hænger sammen med 
den visuelle præsentation (at det ser pænt ud). 
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