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Resumé

Med Dreyfusmodellen om tilegnelse af færdigheder som teoretisk fun-
dament er der foretaget semistrukturerede kvalitative interviews med fire
it-driftmedarbejdere for at give en karakteristik af hhv. almindelige it-
driftmedarbejdere og it-drifteksperter. Disse karakteristikker er anvendt
til at undersøge forskellen mellem disse to typer af driftfolk. De almin-
delige it-driftmedarbejderes præferencer for læring p̊a arbejdspladsen er
undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse, og gennem interviews er
it-drifteksperters præferencer for læring belyst. Med udgangspunkt i dis-
se undersøgelser, suppleret med undersøgelser lavet af Benner, Cheetham
& Chivers og Ha, gives der anbefalinger til hvordan man kan udvikle it-
driftfolk til at blive bedre, samt til hvordan man udvikler it-drifteksperter.
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1 Indledning

Jeg har arbejdet med softwareudvikling i hele mit arbejdsliv. I den forbin-
delse har jeg altid været fascineret af og undret mig over den gruppe af
folk, som arbejder med it-drift; specifikt supportere og systemadministra-
torer. De har aldrig rigtigt hørt til i de organisationer, jeg har været i. De
er nogle brokkerøve, kan ikke udst̊a bullshit-bingo, og de vil ikke med til
personalejulefrokosten.

Men deres underlige facon til trods har jeg altid været fascineret af
deres evne til fejlsøgning. Jeg husker tydeligt mit første møde med en god
supporter, og kan huske, hvordan han lynhurtigt hjalp en bruger (mig)
med at fejlsøge p̊a et netværksproblem: “er der lys i netværkskortet? kan
du pinge gatewayen? prøv at traceroute til hosten, kan du pinge hosten?”
osv. I løbet af ganske f̊a spørgsm̊al havde han f̊aet skudt sig ind p̊a, hvor
problemet var, og han havde formuleret spørgsm̊alene, s̊a jeg forstod, hvad
han spurgte om. Han læste mig og mit niveau og forklarede ikke hvad
“ping” og “traceroute” betyder, men var samtidig ikke bange for at spørge,
om der var lys i netværkskortet.

N̊ar man sidder og fejlsøger sammen med en rigtig dygtig systemadmi-
nistrator, s̊a kan man godt f̊a indtrykket af, at der foreg̊ar noget magisk i
lokalet. Spørger man vedkommende, hvorfor han gør som han gør, s̊a kan
han sjældent forklare det. Det føles bare rigtigt at prøve lige det. Desuden
har han engang for længe siden oplevet noget, der mindede om det, alts̊a
ikke helt det samme for det var p̊a et andet operativsystem, men alligevel.

Denne næse for problemets kerne eller metode til at finde frem til den
kommer med erfaring. Men jeg har aldrig kunnet sætte flere ord p̊a den-
ne egenskab, indtil jeg sad p̊a en konference i 2007 og lyttede til Andy
Hunts foredrag om Pragmatic Learning. Hunt er medforfatter til bogen
The Pragmatic Programmer (Hunt og Thomas, 1999), som har inspireret
mig og mange andre programmører til at tage vores fag seriøst og blive
bedre til det. Men denne session var anderledes. Andy fortalte om det,
han kaldte “refactor your wetware,” om en ny bog han var ved at skrive.
Bogen skulle handle om, hvordan man kan blive bedre til sit fag, men den-
ne gang fra en ikke-teknisk vinkel. Han fortalte om kreativitet, kunsten at
tegne, meditation og s̊a om en model for spektret mellem novice og ekspert,
formuleret af to forskere, Hubert og Stuart Dreyfus, der havde studeret,
hvordan piloter reagerede p̊a nødsituationer.

Hunt fortalte om Dreyfus&Dreyfus’ model om tilegnelse af færdigheder
og fortolkede den i en kontekst af softwareudvikling. Hvordan kodestan-
darder er for begyndere, hvordan maksimet “test alt, der kan g̊a galt” er
svært at forst̊a for en begynder i eXtreme Programming, men giver god
mening for en erfaren udvikler, hvordan et godt design bare føles rigtigt for
eksperten osv. Det gav rigtig god mening. Lige meget hvor jeg kiggede hen
med disse nye briller, gav det mig en indsigt, som jeg aldrig rigtig før havde
kunnet sætte ord p̊a. For eksempel kunne den forklare mine oplevelser som
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udvikler i en it-afdeling, der havde ansvaret for it-driften af vores servere,
og havde en helpdesk med support til slutbrugerne. Jeg havde pludselig en
model, som kunne hjælpe mig til at forst̊a nogle af mine oplevelser med
it-driftfolkene, hvor nogle havde dette magiske touch, og andre ikke havde
det. Denne forskel satte jeg mig for at undersøge nærmere.

1.1 Problemformulering

Opgaven skal derfor belyse spørgsm̊alet:

“Hvad er det, der gør forskellen p̊a en almindelig og en ekspert it-
driftmedarbejder?”

Som leder af en it-driftafdeling afføder det to relevante spørgsm̊al, som
ogs̊a forsøges belyst i opgaven:

“Hvordan opgraderer man de almindelige it-driftmedarbejderes kompe-
tencer til noget mere ekspertagtigt?”

“Hvordan sikrer man sig, at ens eksperter ikke ruster eller mistrives?”

1.2 Overordnet undersøgelsesdesign

Empirien i opgaven best̊ar dels af fire semistrukturerede kvalitative inter-
views og dels en spørgeskemaundersøgelse.

Dreyfus&Dreyfus’ model1, som gennemg̊aes i detaljer senere i opga-
ven, bruges som input til en interviewguide. Der er blevet interviewet fire
praktikere inden for it-drift, b̊ade systemadministratorer og it-supportere.
Interviewene er foretaget med et fænomenologisk sigte, hvor personerne har
fortalt historier fra forskellige perioder af deres arbejdsliv. Selvom inter-
viewene skal bruges til at se it-driftpraksis gennem Dreyfusmodellen, blev
spørgsm̊alene ikke formuleret i modellens termer. I stedet bruges Dreyfus-
modellen som værktøj til at analysere historierne med, og resultaterne af
denne analyse skal give input til svaret p̊a det første forskningsspørgsm̊al.
Interviewene skal ogs̊a afdække eksperters præferencer for læringsmetoder
som input til svaret p̊a det tredie forskningsspørgsm̊al.

Siden 1980’erne har Patricia Benner brugt Dreyfusmodellen til at prøve
at forst̊a ekspertise indenfor sygeplejeprofessionen. Benners erfaringer bli-
ver brugt til at understøtte mine resultater og hendes anbefalinger giver
input til svar p̊a det andet og det tredie forskningsspørgsm̊al. Hvis man
skal stige i graderne indenfor Dreyfusmodellen, kræver det b̊ade erfaring
og læring undervejs. Graham Cheetham og Geoff Chivers har undersøgt
professionelles kompetencer og præferencer for læring p̊a arbejdspladsen,

1I resten af opgaven betegnes modellen som “Dreyfusmodellen”
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og inspireret af deres arbejde er der lavet en spørgeskemaundersøgelse med
medarbejderne i seks it-driftafdelinger for at undersøge deres præferencer
for læring. Svarene fra undersøgelsen skal hovedsageligt bruges som input
til svar p̊a det andet forskningsspørgsm̊al.

At undersøge it-drift som profession er ikke kun interessant, fordi jeg
personligt har haft nogle oplevelser med dem, der arbejder der. Det er
ogs̊a en m̊algruppe, der stort set er ubeskrevet i forskningslitteraturen.
I en systematisk søgning p̊a “ekspertise”, “læring” og “it operations” p̊a
biblioteksdatabaser og Google Scholar fandt jeg kun een artikel, skrevet
af Tak S. Ha. Han har undersøgt læring for it-folk i Hongkong og hans
undersøgelse bruges ligesom Cheetham&Chivers’ som inspiration til spør-
geskemaundersøgelsen .

1.3 Definitioner og afgrænsning

Ved it-driftfolk forst̊ar jeg personer, som arbejder med systemadministra-
tion og/eller it-support. Grænsen til andre omr̊ader som f.eks. facilities ma-
nagement og elektrikere er flydende. Tænk bare p̊a personer, der sørger for
at kopimaskiner og printere virker og har papir og toner, eller elektrikere,
der st̊ar for infrastruktur til netværk og/eller telefoni. Disse stillingstyper
er ikke med i min undersøgelse.

Dette er b̊ade en opgave om ekspertise og om voksenlæring. Som be-
skrevet ovenfor tager jeg udgangspunkt i Dreyfusmodellen for at forst̊a
ekspertise, og jeg har valgt ikke at g̊a ind i en større diskussion af begre-
bet ekspertise. Ligeledes har opgaven fokus p̊a læring p̊a arbejdspladsen
og ikke læring i en undervisningssammenhæng. Derfor fravælges det store
omr̊ade om voksenlæring i en uddannelseskontekst.

1.4 Opgavens opbygning

I kapitel 2, som er den teoretiske del af opgaven, gennemg̊as Dreyfusmodel-
len, og Benners arbejde med modellen præsenteres. Endvidere præsenteres
relaterede undersøgelser af Cheetham&Chivers, Ha og Keefe&Potosky.

Derefter gennemg̊as i kapitel 3 undersøgelsesdesign og metodiske over-
vejelser for de to undersøgelser, jeg har lavet: de kvalitative interviews og
spørgeskemaundersøgelsen.

En delmængde af spørgsm̊alene fra spørgeskemaundersøgelsen analy-
seres i kapitel 4 for at finde ud af generelle oplysninger om m̊algruppen
it-driftmedarbejderne. Kapitel 5 best̊ar af et katalog af historier fra it-
driftverdenen set gennem Dreyfusmodellen. Kataloget er et produkt af en
analyse af transkriberingerne af de fire interviews. P̊a baggrund af ka-
taloget af historier og de resterende interviewdata gives der i kapitel 6
en karakteristik af hhv. almindelige it-driftmedarbejdere og eksperter i it-
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drift. Til sidst i kapitlet foretages en sammenligning af de to typer; dette
er svaret p̊a det første spørgsm̊al i problemformuleringen. Med udgangs-
punkt i resultater fra spørgeskemaundersøgelsen identificeres almindelige
it-driftmedarbejderes præferencer for læringsmetoder i kapitel 7. Tilsva-
rende identificeres eksperternes præferencer blot med input fra de fire in-
terview. Kapitlet afsluttes med svar p̊a det andet og tredie spørgsm̊al i
problemformuleringen. Kapitlerne 4, 5, 6 og 7 udgør tilsammen analysede-
len af opgaven.

I kapitel 8 reflekteres der over den samlede undersøgelse, hvorefter der
konkluderes i opgavens kapitel 9 og perspektiveres i kapitel 10.
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2 Teori

I dette afsnit gennemg̊aes Dreyfusmodellen for tilegnelse af færdigheder
og Benners arbejde med modellen. Endvidere præsenteres undersøgelser af
Cheetham&Chivers, Ha og Keefe&Potosky.

Dreyfusmodellen skal dels bruges til konstruktion af en interviewguide,
som præsenteres i afsnit 3.1, dels bruges som ramme til analysen af de
transkriberede interviewtekster.

Benners arbejde præsenteres, fordi hun gennem de seneste 30 år har
brugt Dreyfusmodellen indenfor sygeplejen, og hendes arbejde kan kvalifi-
cere modellen. Desuden bidrager Benner med erfaringer, som kan holdes op
mod mine resultater. Selvom man kan se p̊a Benners arbejde som empiri,
har jeg valgt at medtage hende blandt teoretikerne, da Dreyfusmodellen er
central i hendes arbejde.

Cheetham&Chivers og Ha har begge undersøgt præferencer for læring
p̊a arbejdspladsen. Deres undersøgelser skal bruges til spørgeskemaunder-
søgelsen. Cheetham&Chivers er taget med fordi der indg̊ar it-folk (desvær-
re ikke indenfor it-drift) blandt de grupper, der har svaret p̊a spørgsm̊al
om læring p̊a arbejdspladsen. Has undersøgelse er taget med, fordi den er
en af de eneste undersøgelser, der er lavet om it-driftfolk.

Endvidere har jeg medtaget et enkelt af resultaterne fra en undersøgelse
af Keefe&Potosky, som skal bruges til at kvalificere nogle af resultaterne
fra spørgeskemaundersøgelsen.

2.1 Dreyfusmodellen for tilegnelse af færdigheder

Ekspertise er et omr̊ade, der er blevet studeret i mange år, og der findes
mange modeller, der forsøger at f̊a greb om denne noget diffuse evne. Jeg
har valgt Dreyfusmodellen til at prøve at forst̊a ekspertise inden for it-drift,
b̊ade fordi min første indskydelse sagde mig, at den havde noget p̊a hjerte,
men ogs̊a fordi den efter at jeg har gennemg̊aet litteraturen, stadig st̊ar som
en af de modeller, der bedst beskriver dette. Dreyfusmodellen er velegnet,
fordi den i modsætning til flere andre ekspertisemodeller er forholdvis kon-
kret og anviser et antal parametre, man kan “m̊ale” et niveau p̊a. Modellen
er iflg. Dreyfus&Dreyfus gyldig i ustrukturerede problemomr̊ader, hvor ud-
faldsrummet og antallet af elementer er stort (i praksis uendeligt), og dette
passer p̊a mange problemer inden for it-drift. Derudover kan den anvendes
p̊a alle typer færdigheder, hvor andre modeller er mere specifikt beregnet til
at beskrive specielle færdigheder som f.eks. ekspertise i beslutninger under
pres eller under store usikkerheder. Den slags modeller omfatter bl.a. “Si-
tuation Awareness” (Endsley, 2006) eller “Naturalistic Decision Making”
(Ross et al., 2006). Disse modeller kunne være interessante at bruge til
at beskrive f.eks. ekspertise under it-nedbrud, eller beslutninger med stor
usikkerhed (skal vi opgradere til næste version?), men er ikke s̊a velegnede
som Dreyfusmodellen til at beskrive mit problemfelt.
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Hubert og Stuart Dreyfus udførte i slutningen af 1970’erne i samarbejde
med det amerikanske luftv̊aben studier af piloters tilegnelse af færdigheder
(Dreyfus og Dreyfus, 1979), og formulerede i 1980 deres model (Dreyfus
og Dreyfus, 1980), som gennemg̊aes i detaljer nedenfor. De er brødre, og
arbejdede begge p̊a det tidspunkt p̊a University of California, Berkeley.
Hubert Dreyfus var professor i filosofi, og Stuart Dreyfus arbejdede med
operationsanalyse. Begge er pensionerede idag.

Essensen i modellen synes jeg beskrives bedst med forfatternes egne
ord:

We must be prepared to abandon the traditional view that runs
from Plato to Piaget and Chomsky that a beginner starts with spe-
cific cases and, as he or she becomes more proficient, abstracts and
interiorizes more and more sophisticated rules. It might turn out that
skill acquisition moves in just the opposite direction: from abstract
rules to particular cases. (Dreyfus og Dreyfus, 2005, p. 782)

I modellen adskiller novicen sig fra eksperten ved at bruge kontekstfrie
regler i stedet for repertoirer af unikke situationer, og det er efter min
mening netop noget af det mest interessante modellen har at byde p̊a.

Dreyfusmodellen er i følge Hubert Dreyfus’ ord en fænomenologi af fær-
dighedstilegnelse (Dreyfus, 1986), og derfor ikke en model i naturvidenska-
belig forstand, hvor man kan m̊ale og veje sig til et færdighedsniveau. Det
er ikke s̊adan, at alle personer har mulighed for at opn̊a ekspertniveau p̊a
en givet færdighed. Inden For nogle omr̊ader er det svært at komme langt
op, f.eks. skak eller matematik, mens næsten alle kan lære at mestre at
beg̊a sig i trafikken.

Modellen best̊ar af fem trin eller faser : novice, avanceret begynder,
kompetent, kyndig og ekspert.2 Trinnene skal forst̊as s̊adan, at den bedste
p̊a et lavere trin aldrig kan performe lige s̊a godt som den bedste p̊a et
højere trin. Nedenfor gennemg̊aes de enkelte faser, men hvor faserne nor-
malt i litteraturen er illustreret med eksempler fra skak eller bilkørsel, har
jeg forsøgt at illustrere dem med tænkte og virkelige eksempler fra typiske
it-drift omr̊ader.

Novice

Novicen er en nyuddannet uden praktisk erfaring. Han3 har brug for regler
for at kunne tage beslutninger, men uden erfaring bliver reglerne nødt til
at være kontekstfrie. Udkommet af en opgaves succes eller fiasko tolkes
ikke af novicen, som om det er hans skyld, men mere som en indikation af
hvor godt reglerne virker.

2De danske betegnelser er taget fra den danske oversættelse (Dreyfus og Dreyfus, 1991) af
bogen Mind Over Machine (Dreyfus og Dreyfus, 1986), som er den mest kendte og citerede
reference af deres ideer.

3I hele opgaven bruges “han” som grammatisk køn til at kunne dække over b̊ade mænd og
kvinder, jf. dansk sprognævns anbefalinger http://sproget.dk/svarbase/SV00001134.
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Eksempler: N̊ar en Mac-bruger ringer til et call center, og bliver bedt
om at trykke p̊a startknappen (som kun findes i Windows), er callcenter-
medarbejderen p̊a noviceniveauet.

Et andet eksempel er n̊ar novicen følger en installationsvejledning sla-
visk, og g̊ar i st̊a, hvis der er fejl i den, hvis brugergrænsefladen har ændret
sig eller hvis der er dele af vejledningen, hvor det er underforst̊aet, at man
selv skal vælge dele fra. Det kunne f.eks. være at man ikke skal installere
java, hvis det allerede er installeret p̊a computeren.

Avanceret begynder

Dette trin n̊as først efter betydelig erfaring med situationer fra den virkelige
verden. Den avancerede begynder kan nu genkende træk ved en oplevet
situation og udvider mængden af kontekstfrie regler med regler baseret
p̊a elementer fra situationer, han har oplevet. Alle elementer i situationen
tillægges lige stor betydning.

Eksempler: At man i en supportsituation altid først spørger om bruge-
rens OS. Herefter følges den OS-specifikke guide.

I eksemplet med at følge en installationsvejledning, kunne den avancere-
de begynder tidligere have oplevet, at hvis der allerede er installeret java,
s̊a kunne han springe den del af vejledningen over. Men den avancerede
begynder vil stadig g̊a i st̊a, hvis der er fejl i vejledningen.

Kompetent

P̊a et tidspunkt bryder regelsystemet ned; der er for mange regler til at man
kan overskue dem alle. Den kompetente mangler en fornemmelse for, hvad
der er det væsentlige i situationen. For at kunne h̊andtere dette, bruger
han en hierarkisk beslutningsprocedure, n̊ar der skal træffes beslutninger.
Den kompetente vil derfor lave en plan til at hjælpe med at systematisere
forholdene. Han udvælger et antal relevante elementer ved situationen og
s̊a undersøger han kun disse elementer. Eftersom den kompetente selv har
lavet planen, og aktivt har valgt hvilke elementer i situationen, der er rele-
vante, vil han føle sig ansvarlig og følelsesmæssigt engageret i udkommet af
sin plan. En succes og den tilhørende plan vil derfor blive husket, ligesom
en fiasko og planen, der førte til den, heller ikke vil blive glemt.

Eksempel: I en fejlsøgningssituation, hvor en ændret konfiguration af et
system giver fejl, kunne udvælgelsen af relevante elementer være dikteret
af “hvilke ting vi har ændret.” Planen er s̊a at for hver del, ændres den
tilbage, “og s̊a sl̊ar vi dem til en ad gangen, indtil vi f̊ar fejlen igen.” Der
skeles ikke til, om det ændrede p̊a nogen m̊ade kan have indflydelse p̊a
symptomerne.
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Kyndig

Den kyndige udøver kan nu f̊a glæde af s̊akaldte maksimer, som er en
slags livsvisdom kondenseret til én sætning. Eksempler p̊a maksimer fra
eXtreme Programming er “simplest thing that could possibly work” eller
“test everything that could break.” Et maksime, som man ofte møder inden
for it-drift er “automatisering,” som handler om at skrive sm̊a programmer
eller scripts til at løse trivielle opgaver.

Den kyndige organiserer og forst̊ar vha. maksimer opgaven intuitivt,
men analyserer sig derefter frem til hvordan den skal løses. Det er første
gang i modellen at ordet “intuition” nævnes, og det vil være p̊a sin plads at
uddybe præcis hvad Dreyfus&Dreyfus mener med intuition: “... [intuition
is] the understanding that effortlessly occurs upon seeing similarities with
previous experiences.” (Dreyfus og Dreyfus, 1986)

Ligesom p̊a det kompetente nievau, vil en kyndig udøver føle sig ansvar-
lig og følelsesmæssigt engageret i udkommet af opgaven, og vil yderligere
huske anvendeligheden af det valgte maksime for den konkrete situation.
I modsætning til brugen af regler p̊a de laveste Dreyfusniveauer kan man
tænke p̊a maksimer som “regler”, der tolkes i den givne kontekst

Eksempler: I eksemplet med maksimet “test everything that could bre-
ak” vil en begynder typisk spørge, “jamen hvad præcis skal jeg teste?”
hvorimod den kyndige vil se p̊a situationen, drage nytte af sin erfaring, og
derefter kunne skrive en liste over relevante tests.

Ligeledes vil en begynder m̊aske have hørt at det er smart at automati-
sere s̊a meget som muligt, hvor den kyndige i den enkelte situation vil bruge
sin erfaring med lignende situationer, hvor automatiseringsarbejdet tog for
meget tid i forhold til udbyttet, og s̊a beslutte at kun dele af opgaven er
værd at automatisere.

Ekspert

Eksperten trækker p̊a sin store erfaring med lignende situationer, n̊ar han
st̊ar over for et problem, der skal løses. Løsningen vil typisk fremkom-
me vha. mønstergenkendelse mod disse oplevelser, ogs̊a selvom han ik-
ke lige har erfaring med netop de specifikke detaljer i problemet. Denne
mønstergenkendelse vil for eksperten blive oplevet som brug af intuition,
jf. forrige afsnit. Eksperten vil dog g̊a tilbage til en analyserende adfærd
i forbindelse med ukendte problemstillinger/situationer. Han føler sig som
en del af systemet, og succeser og fiaskoer tilskrives mere end p̊a de tidli-
gere trin en personlig indsats. Begrebet “faglig stolthed” er i højsædet hos
eksperten.

Eksempler: N̊ar en it-driftkonsulent i en trouble shooting situation med
et system med lange svartider hos en kunde pludselig f̊ar mistanken om at
det er netværkskablet, der har en løs forbindelse, fordi han lægger mærke
til at kablet er gult. Han ved nemlig fra gamle dage, at de gule kabler havde
en tendens til løs forbindelse, hvis man ikke var omhyggelig med tangen,
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n̊ar man klemte stikket p̊a.

Eller helpdeskeksperten, der lynhurtigt “læser” niveauet af it-kompe-
tencer hos personen, der beder om hjælp, og tilpasser hjælpen dertil. N̊ar
man s̊a bagefter spørger ham, hvorfor han lige spurgte p̊a den m̊ade, svarer
han, at “hendes alt-tast var slidt, ligesom en kunde, han engang havde
hjulpet med noget helt andet, og den anden kunde havde slidt tasten, fordi
han ikke brugte mus. Derfor vidste jeg, at hun var en it-kyndig bruger.“

Kritik af Dreyfusmodellen

Dreyfusmodellen er blevet kritiseret for at være svær at bruge direkte i en
formel kompetenceudviklingsproces. Dels er det svært at definere eksplicit
hvad en ekspert er, og dels er det svært at beskrive hvordan en kompe-
tent/kyndig bliver ekspert (English, 1993) . Dreyfus&Dreyfus’ oprindelige
arbejde med udvikling af modellen foregik i studier af instruktion af piloter,
og elementet af instruktion er senere tr̊adt i baggrunden i beskrivelser af
modellen. Lone Hougaard kritiserer endvidere Dreyfusbrødrene for “at ta-
ge den pædagogiske indlæringsmetode for givet i et omfang, som lægger op
til at gøre den til en læringsmodel, det vil her sige et pædagogisk værktøj
eller et managementredskab” (Hougaard, 1996). Jeg vil give English og
Hougaard ret i at modellen nok ikke passer ind i et formelt kompetence-
udviklingsforløb, men deres kritik er nok ogs̊a afledt af en opfattelse af
Dreyfusmodellen som mere end en fænomenologi. I øvrigt er hele denne
opgave et forsøg p̊a at gøre det, som English finder svært.

Hougaard kritiserer yderligere modellen for ikke at beskæftige sig s̊a
meget med novicestadiet (Hougaard, 1996). I forhold til min anvendelse af
Dreyfusmodellen, ser jeg ikke dette som et stort problem. Den gennemsnit-
lige it-driftmedarbejder har 15 års erfaring4, og vil højst sandsynligt ikke
befinde sig p̊a novicestadiet i nogle af sine it-driftfærdigheder.

Cheetham&Chivers bemærker at opdelingen i fem niveauer m̊aske er for
finkornet; tit vil man have færdigheder med karaktaristika fra flere niveauer
(Cheetham og Chivers, 2005). Denne kritik, mener jeg, er berettiget. I
mit arbejde med at kategorisere historiers færdighedsniveau (se afsnit ??
nedenfor) havde jeg flere steder den udfordring, at en historie ikke entydigt
kunne karakteriseres p̊a eet niveau.

En mere dybdeg̊aende kritik af Dreyfus&Dreyfus’ videnskabelige arbej-
de finder man i en nylig artikel skrevet af lægen Adolfo Peña. Han bemær-
ker, at de tidlige artikler om modellen dels indeholdt meget f̊a referencer til
andre arbejder, og dels blev publiceret som interne tekniske rapporter og
ikke i tidskrifter med peer review. Peña kritiserer ogs̊a modellen for ikke at
tage udgangspunkt i neurologiske termer, men udelukkende beskriver ver-
den som deltagerne oplever den (Peña, 2010). Det er korrekt, at de første
artikler om modellen er publiceret som techical reports, men dette er nor-
mal praksis i universitetsverdenen, og Dreyfus&Dreyfus har siden publice-

4Se afsnittet “It-driftmedarbejderne” p̊a p. 27
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ret deres ideer i mange anerkendte tidskrifter.5 Peñas andet kritikpunkt ser
jeg som et sammenstød mellem to forskellige anskuelser af verden, nemlig
en naturvidenskabelig/biologisk tilgang med fokus p̊a kausalitet og kemi-
ske/biologiske processer mod en humanistisk/fænomenologisk tilgang, hvor
der netop er fokus p̊a at beskrive verden, som den opleves af deltagerne.

2.2 Patricia Benner: Dreyfusmodellen brugt p̊a
sygeplejeprofesionen

Patricia Benner arbejdede i 1980’erne med at bruge Dreyfusmodellen p̊a
sygeplejeprofesionen (Benner, 1984). Hendes arbejde har p̊avirket synet p̊a
kompetenceudvikling inden for dette felt b̊ade i udlandet og i Danmark.
I USA findes f.eks. Versantprogammet, som er en metodik, der bruges
til at f̊a nyuddannede sygeplejesker hurtigere up to speed ude i praksis.
Programmet bygger p̊a Benners forst̊aelse af Dreyfusmodellen og p̊ast̊ar,
at 18 uger efter færdiggørelse af programmet klarer deltagerne sig lige s̊a
godt som personer med 17 m̊aneders erfaring i praksis (Versant, 2010).

Tilsvarende herhjemme er Benners arbejde bl.a. blevet brugt af Bodil
Bjørnshave til kompetenceudvikling af nye sygeplejersker p̊a en intensiv-
afdeling i Århus. Her blev Dreyfusmodellen mest brugt til at strukture-
re introduktionen for de nyankomne, bl.a. ved at udvikle procedurer for
arbejdet, s̊a de nye sygeplejersker nemmere kunne komme igang. Erfarin-
gerne med de nyankomne var meget positive, dog fandt Bjørnshave det
nødvendigt at slække p̊a procedurerne for de mere erfarne sygeplejersker
for ikke at miste mulighed for fleksibilitet. En anden vigtig erfaring man
gjorde sig, var, at det er meget vigtigt at gøre vejlederrollen eksplicit, og at
en ekspertsygeplejerske jo ogs̊a kan være p̊a begynderstadiet som vejleder
(Bjørnshave, 1995).

I det afsluttende kapitel i bogen Expertise in Nursing Practice fra 2009
opsummerer Benner de seneste 30 års erfaringer med brugen af Dreyfus-
modellen (Benner et al., 2009), og kommer med konkrete anbefalinger til,
hvorledes den bruges og kan bruges i praksis. De anbefalinger, som jeg har
fundet relevante at medtage her, omfatter bl.a. sammensætning af grup-
per af ligesindede, brug af mere erfarne som vejledere, og identificering af
historier om “best practice” p̊a de enkelte Dreyfusniveauer.6 De enkelte
anbefalinger præsenteres kort nedenfor:

Det anbefales at danne grupper af medarbejdere p̊a langs af dreyfus-
skalaen, s̊a personer p̊a samme Dreyfusniveau kan udveksle erfaringer, il-
lustreret p̊a figur 1

5Se (Dreyfus, 2010) for en komplet oversigt
6I bogen findes ogs̊a en række anbefalinger, der retter sig specifikt til sygeplejeprofessionen
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Figur 1: Grupper p̊a langs af dreyfusskalaen

P̊a tværs af skalaen skal personer p̊a højere niveauer fungere som vej-
ledere/mentorer for personer p̊a de nedre niveauer, illusteret p̊a figur 2.
Her bør man sætte kompetente sammen med novicer/begyndere og kyndi-
ge/eksperter sammen med kompetente, fordi der ellers bliver for stort et
spring mellem m̊aden at tilg̊a problemløsning p̊a.

Figur 2: Vejledning p̊a tværs af dreyfusskalaen

Benner beskriver en proces for at fange historier om god praksis: udvælg
de bedste folk, interview dem, og identificer historier fra dem, gerne i tre ni-
veauer: begynder, kompetent og ekspert. Studier viser, at s̊adanne historier
kan forbedre performance og klinisk læring, og at førsteh̊andsfortællinger
tit fanger lokal og ofte nyudviklet viden og færdigheder. Historierne kan
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bruges i tre forskellige kontekster i organisationen: individuelt, i grupper
af personer p̊a samme niveau, samt i hele systemet/organisationen. For
den enkelte kan historier bruges til refleksion over egen praksis, styrker,
og omr̊ader hvor hun har brug for at udvikle sig yderligere. I gruppen af
ligesindede kan historier bruges til at dele dyrt erfaret viden, som ellers
normalt ville forblive skjult i erfaringen blandt individuelle praktikere. P̊a
organisationsplan kan historier b̊ade hjælpe med at finde styrker og cen-
trale temaer i den praksis, der foreg̊ar derude, og ogs̊a synliggøre de ofte
skjulte identificere problemer, der hindrer god praksis.

Endvidere bør eksperter have kontinuert adgang til praksis, dels for
at de kan holde sig ajour med virkeligheden, dels for at man kan udnyt-
te deres kompetencer p̊a ekspertniveau. I modsætning til English (se p. 9
ovenfor) anbefaler Benner at bruge Dreyfusmodellen til formel karrierre-
udvikling, herunder at man kan graduere løn efter Dreyfusniveau. I tr̊ad
med (Bjørnshave, 1995) nævnes det, at procedurer er gode for avancere-
de begyndere og kompetente, men skal ses som guidelines og ikke være
obligatoriske for kyndige og eksperter.

Før det giver mening at bruge Benners resultater til at kvalificere resul-
taterne i min undersøgelse, skal de to problemomr̊ader it-drift og sygepleje
gerne have noget til fælles. Jeg kan se flere lighedspunkter:

• et problem indeholder nærmest uendeligt mange elementer

• det er ikke altid nemt at slutte en diagnose p̊a baggrund af givne
symptomer

• mange problemer bliver løst reaktivt og ikke proaktivt

• der er begreber som tilkaldevagter og vagtplaner, som dækker alle
ugens dage, døgnets 24 timer

• b̊ade it-systemer og patienter kan være tilsluttet overv̊agningssystem-
er, der tilkalder hjælp hvis forskellige parametre overskrider grænse-
værdier.

Der er ogs̊a ting, som de to professioner ikke har til fælles, her nævnes
nogle f̊a:

• Først og fremmest handler sygepleje om mennesker og it-drift om
maskiner

• der er stor forskel p̊a lønniveauet - it-folk er meget bedre betalt end
sygeplejersker 7

• uddannelsesniveauet hos sygeplejersker er stort set homogent, alle er
mindst professionsbachelorer, og enkelte har en kandidat- eller mas-
teroverbygning. Det gennemsnitlige uddannelsesniveau inden for it-

7En sygeplejerske med 9 - 10 års erfaring tjener 29.441 før pension. Dette svarer til den
gennemsnitlige startløn for en systemadministrator. Tal fundet den 29. oktober 2010 p̊a hjem-
mesiderne http://www.sygeplejerskeuddannelsen.dk/sw8344.asp og http://www.ug.dk/

job/dataitogteleteknik/itadmsupport/systemadministrator.aspx



2.3 Relaterede undersøgelser 13

drift svarer til en kort videreg̊aende uddannelse,8og som vi skal se
senere i undersøgelsen, er fordelingen af uddannelsesniveauet for it-
driftmedarbejdere langt fra homogent.

Ulighederne til trods, synes jeg stadigvæk, at der er tilstrækkeligt med
ligheder til, at det giver mening at bruge Benners resultater, i hvert fald
til sammenligning med resultaterne i denne undersøgelse.

Benners arbejde er interessant, dels fordi det kvalificerer Dreyfusmo-
dellen til at kunne bruges i praksis, og ikke kun være en fænomenologi,
dels fordi det er den eneste kendte anvendelse af modellen i en profession.

Meget af den kritik, der findes af Dreyfusmodellen, er ogs̊a en kritik af
Benner, da hun baserer sit teoretiske fundament herp̊a. Jeg vil ikke gentage
argumenterne her, men blot komme med et par bemærkninger af den del
af kritikken, der g̊ar p̊a Benners anvendelse af modellen. Lone Hougaard,
som har beskæftiget sig med Benners forfatterskab i sit speciale (Hougaard,
1996), nævner i artiklen Patricia Benner: Sygepleje-fortællingens mulighe-
der særligt tre kritikpunkter: for det første stemmer teorien ikke overens
med praksis, den skal tilpasses lokale forhold. For det andet giver udnæv-
nelsen af eksperter en risiko for en klassedannelse i a- og b-sygeplejersker.
Endelig kritiseres Benner (og Dreyfusbrødrene) for at deres forsøgspersoner
var voksne amerikanere, som er vant til en særlig undervisningsform, nem-
lig mundtlig og skriftlig instruktion. Hvis sygeplejeskerne var blevet un-
dervist p̊a en anden m̊ade, s̊a havde udviklingsmønsteret været anderledes
(Hougaard, 1997).

Jeg mener, at en model som Dreyfusmodellen bliver nødt til at blive
fortolket i den kontekst, man vil anvende den i, og hvis man kan f̊a noget
interessant ud af at se verden gennem den, s̊a har den gjort sit. Risikoen for
dannelsen af a- og b-medarbejdere ved at bruge modellen tror jeg bestemt
er til stede, specielt hvis man bruger modellen i en formel kompetenceud-
viklingsproces, som anbefalet af Benner.

2.3 Relaterede undersøgelser

Graham Cheetham undersøgte i perioden 1994-1999 kompetencebegrebet
og professionelles præferencer for læring p̊a arbejdspladsen som en del af
sit ph.d.-studium (Cheetham, 1999). Han skrev siden sammen med Geoff
Chivers bogen Professions, Competence and Informal Learning (Cheetham
og Chivers, 2005), hvor en del af resultaterne fra projektet er offentliggjort.
Geoff Chivers var p̊a daværende tidspunkt professor p̊a Loughborough Uni-
versity’s Business School i England, og havde “work-based learning” som
en del af sit forskningsomr̊ade. Begge er nu pensionerede.

I Cheethams undersøgelse indgik der 20 professioner delt op i seks funk-
tionelle grupper, heraf en gruppe med it-konsulenter. I hver gruppe blev der
foretaget en spørgeskemaundersøgelse med 120 deltagere, med en gennem-
snitlig svarprocent p̊a 54.3 og brugbar svarprocent p̊a 51.7. Spørgeskemaet

8Se afsnit 2.3 nedenfor
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var designet til at undersøge forskellige facetter af kompetencebegrebet:
forskellige typer viden s̊asom specialiseret viden og tavs viden, personlige
kompetencer, samt spørgsm̊al om præferencer af læringsmetoder.

Cheetham&Chivers definerer en profession som værende

... an occupation based upon specialised study, training or expe-
rience, the purpose of which is to apply skilled service or advice to
others, or to provide technical, managerial or administrative services
to, or within, organisations in return for a fee or salary (Cheetham og
Chivers, 2005, p. 13)

Denne definition, synes jeg, er meget passende for b̊ade systemadministra-
torers og supportfolks arbejde, og man kan derfor med rette kan kalde min
afgrænsning af it-drift for en profession. Dermed giver det ogs̊a mening at
sammenligne mine resultater med Cheetham&Chivers’.

Jeg har medtaget Cheetham&Chivers undersøgelse fordi de allerede
har gjort et grundigt arbejde med at identificere og undersøge brugen af
forskellige former for arbejdsrelateret læring. Eftersom de havde et stort
datamateriale p̊a tværs af mange professioner, giver det mening at bruge
deres resultater som baseline for “standard” præferencer for læring, og s̊a
undersøge om it-driftfolk evt. afviger fra dette.

I Cheetham&Chivers undersøgelse blev der ogs̊a foretaget kvalitative
interviews med deltagere fra de forskellige professioner. Denne del af un-
dersøgelsen har jeg ikke fokuseret p̊a her. Jeg vurderede, at det ville være
muligt at sammenligne statistiske facts mellem deres og min spørgeskema-
undersøgelse , mens det ville stille for store udfordringer at gentage deres
dataindsamling vha. interviews p̊a en m̊ade, hvor det var muligt at sam-
menligne de to undersøgelser.

Tak S. Ha’s artikel How IT workers learn in the workplace (Ha, 2008)
har været den eneste undersøgelse om it-driftfolks læring, som jeg er stødt
p̊a i min litteratursøgning. Ha undersøgte som en del af sit ph.d.-studium
65 it-arbejderes præferencer for læring p̊a jobbet. Hans undersøgelse be-
stod ligesom Cheetham&Chivers’ b̊ade af et spørgeskema og interviews.
Ha bad sine respondenter give point p̊a en skala fra 1 til 5 til forskellige
læringsmetoder, svarene er vist i appendiks B.5 p. 175 (refereret som (Ha,
2008)[tabel 2]). Ud af de 65 personer var 33 softwareudviklere, resten var
beskæftiget indenfor it-drift. Fordelingen af mænd og kvinder i de to kate-
gorier er vist i tabel 1 nedenfor, og er gengivet her fordi den er relevant i
forhold til min undersøgelse.

Gruppe Mand Kvinde Total
Softwareudvikling 20 13 33

It-drift 29 3 32

Tabel 1: Fordelingen af mænd og kvinder i Ha’s undersøgelse



2.3 Relaterede undersøgelser 15

Ha’s undersøgelse af præferencer for læringsmetoder viser, at aktiviteter
s̊asom “Søge p̊a internettet,” “Arbejde sammen med mere erfarne kolleger,”
“Løse problemer i det daglige arbejde” og “Deltage i større projekter” væg-
tes højest, mens aktiviteterne “deltagelse i aktiviteter arrangeret af faglige
organisationer eller leverandører,” “Tale med brugere,” samt deltagelse i
online communities vægtes lavest. I gennem sine interviews f̊ar Ha identifi-
ceret tre særligt attraktive problemomr̊ader for m̊algruppen: trouble shoo-
ting, installation af nyt hardware og software, samt projektarbejde. Jeg
har i lighed med Cheetham&Chivers kun fokuseret p̊a spørgeskemadelen
af Has undersøgelse.

Kvaliteten af det underliggende spørgeskema i Ha’s undersøgelse (Ha,
2010) er efter min mening ikke nær s̊a god som Cheethams, og der mangler
ogs̊a oplysninger som f.eks. svarprocenten i undersøgelsen. Jeg har alligevel
medtaget hans arbejde, fordi det er noget af det eneste, der findes omhand-
lende min m̊algruppe.

I en undersøgelse fra 1995 fandt Keefe og Potosky, at den gennemsnit-
lige uddannelseslængde for teknikere (programmører, ingeniørteknikere og
laboratorieteknikere) var en associate degree eller 2 år p̊a college, svaren-
de til en kort uddannelse i Danmark, heraf 20 procent med kortvarige og
24 procent med mellemlange uddannelser(Keefe og Potosky, 1997). Disse
oplysninger er ligeledes relevante for min undersøgelse.
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3 Empiri

Det empiriske arbejde best̊ar af to dele: semistrukturerede kvalitative in-
terviews med fire interviewpersoner og en spørgeskemaundersøgelse med
98 personer fra seks it-driftafdelinger.

Til interviewene er brugt en interviewguide konstrueret til at f̊a in-
terviewpersonerne til at udpege en færdighed, de er særligt gode til, og
derefter fortælle om konkrete hændelser i deres arbejdsliv, hvor de var
hhv. eksperter, begyndere og midt imellem.

Det primære form̊al med interviewene er at de skal danne grundlag for
at kunne definere forskellen mellem en almindelig it-driftmedarbejder og
en ekspert. Sekundært bruges de ogs̊a til at identificere fem særligt illu-
strative historer - een for hvert Dreyfusniveau - som eksempler p̊a hvordan
it-driftfolk agerer p̊a de forskellige niveauer.

I spørgeskemaundersøgelsen har jeg brugt de originale spørgsm̊al fra
de spørgeskemaer, der ligger til grund for Cheetham&Chivers og Has un-
dersøgelser. Jeg har genbrugt deres spørgesm̊al dels for at sikre en høj
kvalitet af undersøgelsen ved at bruge kvalitetssikrede og gennemtestede
spørgsm̊al, og dels for at jeg statistisk skal kunne sammenligne mine resul-
tater med deres.

3.1 Interviews

Interviewdelen blev planlagt ud fra Steinar Kvales anbefalinger om at tage
stilling til de syv stadier: tematisering, design, interviewguide, transkri-
bering, analyse, verificering og rapportering før interviewene begyndtes
(Kvale, 1997).

Interviewene var p̊a forh̊and tænkt til at skulle være eksplorerende, og
ikke hypoteseafprøvende, og blev designet til at skulle efterprøve implika-
tionerne af en teori (Dreyfusmodellen) i en it-drift kontekst.

Inspireret af Benner blev interviewpersonerne ikke p̊a forh̊and kategori-
seret ud fra noget færdighedsniveau, men af praktiske grunde udvalgte jeg
de fire interviewpersoner, s̊a deres oplevelser til sammen forh̊abentligt kun-
ne dække alle fem niveauer i Dreyfusmodellen. Dette er i overensstemmelse
med Kvales anbefalinger (Kvale, 1997, pp. 108–109). De fire interviewper-
soner var alle nuværende eller tidligere kolleger, som jeg havde arbejdet
sammen med i it-drift sammenhænge, og de havde hhv. 5, 10, 15 og 25 års
erfaring.

Interviewene foregik enten p̊a interviewpersonernes arbejdsplads, eller
hjemme hos dem selv. De varede mellem 30 og 45 minutter. I hvert in-
terview blev interviewpersonen guidet til at fortælle om tre oplevelser fra
deres arbejdsliv - een fortælling om en færdighed, hvor de var særligt gode,
og to fortællinger om en anden færdighed set fra dengang de var nybegyn-
der og set fra et senere tidspunkt, hvor de havde f̊aet mere erfaring med
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færdigheden. Ved at vælge personer med hhv. f̊a års og mange års erfaring
h̊abede jeg p̊a at f̊a fortællinger om en færdighed, hvor de var særligt go-
de (interviewpersonens fortolkning af ekspertise), der kunne kategoriseres
i blandt niveauerne kompetent, kyndig og ekspertniveau (min fortolkning
af historien p̊a dreyfusniveauer), nybegynderfortællinger (interviewperso-
nens fortolkning) mellem novice og avanceret begynder (min fortolkning),
samt mellemfortællinger (interviewpersonens fortolkning) midt i mellem,
gerne p̊a avanceret begynder til kompetent niveau (min fortolkning). Her-
ved h̊abede jeg p̊a at finde frem til et antal fortællinger til at belyse alle
fem Dreyfusniveauer.

Det enkelte interview bestod af en briefing, en spørgedel, samt en de-
briefing. Spørgedelen var delt op i en en semistruktureret del om identifi-
cering af en ekspertfærdighed og en ekspertfortælling, efterfulgt af direkte
spørgsm̊al om præferencer for læring indenfor denne færdighed. Derefter
fulgte endnu en semistruktureret del med begynder- og mellemfortællinger.
Interviewet blev afsluttet med et antal direkte spørgsm̊al til kontrolbrug i
analysedelen. Se appendiks A.1 for den fulde interviewguide.

Alle interviews blev optaget p̊a diktafon, og umiddelbart efter inter-
viewene skrev jeg mine reflektioner ned om hvad jeg særligt havde lagt
mærke til, særlige omstændigheder ved interviewsituationen, og evt. andre
betragtninger. Interviewene blev efterfølgende transkriberet vha. program-
met Express Scribe (ExpressScribe, 2010). De blev transkriberet ordret, og
tidspunkter for de enkelte taleafsnit blev angivet i den transkriberede tekst.

Der blev brugt en hermeneutisk tilgang til at analysere den transkribe-
rede tekst, inspireret af analysemetoden meningskondensering beskrevet i
(Kvale, 1997) kap 11. Jeg har valgt at illustrere min metode ved at vise,
hvordan jeg analyserede den første historie fra det første interview. Iden-
tifikation, meningskondensering og kategorisering af alle historierne fra de
fire interviews kan ses i appendiks A.3.

Først læste jeg hele den transkriberede tekst igennem som et hele, og
de tre historier i hvert interview blev markeret i teksten, som illustreret i
figur 3:
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Figur 3: Identificering af tre historier
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For hver fortælling blev den beskrevne færdighed identificeret, og jeg
skrev de centrale elementer i beskrivelsen af færdigheden ned s̊a enkelt som
muligt, som vist i tabel 2:
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Færdighed fra interviewtekst Centrale temaer
Det jeg tror jeg er god til er analyse af en op-
gave hvor der er en enkelt løsning, der gemmer
sig. Dvs. man f̊ar ofte præsenteret en opgave
med mange, et system, der ikke virker, et sy-
stem, der ikke virker hensigtsmæsigt, og der
er det ene og det andet og det tredje, og jeg
har en god tendens til at rimelig

Trouble shooting

hurtigt - tid er penge - og finde ud af jamen det
er jo her vi har et problem og hvorfor fikser vi
ikke bare det p̊a den ene eller den anden m̊ade.

Hurtigt finde simpel root
cause til komplekst pro-
blem

Og der har jeg haft en del held eller ekspertise
i at snuse mig frem rimeligt hurtigt selv om
m̊aske fordi jeg ikke er teknisk ekspert i alle
de lag, det handler om at jeg trækker essensen
ud af problemstillingen.

Tabel 2: Kondensering af færdighed

For den enkelte historie forløb kategoriseringen af dens dreyfusniveau
som vist i figur 4. De enkelte skridt i processen forklares nedenfor.
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Figur 4: Hele kategoriseringsprocessen for en historie
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Først blev de centrale temaer i selve historien identificeret og skrevet
ned:
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Historie fra interviewtekst Centrale temaer
Ja alts̊a det var b̊ade mig og kunden i fælles-
skab og det er m̊aske ogs̊a det interessante,

Onsite hos kunden

alts̊a jeg foretrækker jo at være onsite fordi
jeg lægger mærke til n̊ar jeg har problemstil-
linger, der sker andre ting i værelset , som in-
gen har gjort sig umage med at lægge ind i
rapporten eller fortælle om men som er en del
af løsningen eller en del af vejen til løsningen.
En korrelation med en anden begivenhed som
man ikke har tænkt over men den passer fint
i problemstillingen fra mit synspunkt.

Foretrækker at være on-
site, da han kan observe-
re omgivelserne, b̊ade or-
ganisatorisk og systemisk

Og en af dem var for eksempel et oracle sy-
stem, der kører frygteligt langsomt. Det var
p̊a dengang i p̊a ascii skærme med alts̊a for-
mularer i ascii skærme men det kørte bare
langsomt, uregelmæssigt, somme tider hurtigt
somme tider langsomt og man havde kigget p̊a
databasen og alt var i orden og den slags, og
s̊a var jeg der, og s̊a arbejdede jeg s̊a tænkte
jeg, fint s̊a skal jeg g̊a ind i den her tekstfil og
editere lidt i den, og teksteditoren kørte ogs̊a
mærkeligt langsomt, og hun sagde: ja det hav-
de hun ogs̊a bemærket at det begyndte s̊adan
cirka samtidig med det andet, men det havde
ikke noget med databasen at gøre.

Langsomt oraclesystem,
men teksteditor startede
ogs̊a langsomt

Person 1: [2:46] men s̊a begynder jeg jo straks
at tænke p̊a hvad er fælles mellem editoren og
databasen, det er selvfølgelig maskinen, men
den var bare blevet checket i for og bagende.
Hvad er der ellers fælles og det var ethernet-
forbindelsen.

Hvad er fælles mellem da-
tabase og editor? Maskine
var checket

Og s̊a spørger man jo lidt og der ja men det
er kun nogle brugere der brokker sig, de andre
brokker sig ikke, men og s̊a graver man lidt
i det og s̊a finder man ud af at de sidder p̊a
samme fløj, dem der brokker sig,

Spørger, finder ud af at
dem, der har problemet
sidder i samme fløj

og slutresultatet var at der var et løst kabel. Løst kabel
Person 1: [3:13] Alts̊a men den slags
fejlsøgning om at finde fællesnævneren om
ekspertisen i at tænke p̊a mange ting samti-
dig, ikke kun databasen, men ogs̊a systemer,
ogs̊a netværk, ogs̊a mennesketing,

Finde fællesnævneren,
tænke p̊a mange ting
samtidigt - database,
systemer, netværk, men-
nesketing

...
Kennie: [3:57] Kan du huske hvad det var,
alts̊a du siger det med var, at du først kig-
gede p̊a editoren, hvad var det, der fik dig til
at tænke p̊a netværket?
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Person 1: [4:12] Ja, jeg spurgte lidt over det
her, for jeg tænkte hvorfor er maskinen ikke
bedre, den her kører langsomt, og s̊a spurgte
jeg ret og slet hvad var en forbindelse? Og det
var det gamle gule ethernetkabel, og det har
en historie, og der kommer ekspertisen ind i
det,

Spurgte sig selv, hvad er
en forbindelse?

fordi man ved jo fra den m̊ade det gamle tykke
gule ethernetkabel blev koblet p̊a, var at man
mere eller mindre skulle skrue en n̊al igennem
isoleringen, og de var up̊alidelige hvis det ik-
ke blev gjort helt rigtigt, og derfor var tanken
nærliggende, ok vi har en af de gamle gule kab-
ler, og det var efter at de gamle gule kabler
var g̊aet helt ud af fashion, s̊a ok det var er-
faring/ekspertise, jeg ved ikke hvilken af dem
vi kender her,

Kender de gamle, gule et-
hernetkabler, ved at de
kan være up̊alidelige

...
S̊a jeg vil ikke sige at det var en, det er ik-
ke en struktureret fremgangsm̊ade, det her
h̊andværksmæssige talent, g̊a frem til at fin-
de ud af det her

Ikke en strukture-
ret fremgangsm̊ade,
h̊andværksmæssige talent

Kennie: [22:38] Men du nævnte ogs̊a noget an-
det i forbindelse med det med det gule kabel,
der nævnte du at du havde, at du kom til at
tænke p̊a det fordi du tidligere havde haft en
situation Person 1: [22:48] Alts̊a jeg har tid-
ligere tider, tidligere der hvor jeg kom fra i
Christian Rovsing, hvor de prøvede at udvik-
le det der 1MB coaxeret kabel ethernet type
ting, og der fik jeg ogs̊a noget at vide

Fra tidligere job kendte til
produktudviklingen af et-
hernetkabler

Tabel 3: centrale temaer i selve historien

Udsagnene i den kondenserede historie blev derefter sammenlignet med
karakteristika fra de forskellige dreyfusniveauer, og p̊a denne m̊ade blev
historiens dreyfus niveau kategoriseret (den viste historie blev kategoriseret
til niveauet “ekspert”):
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Kondensat af historie Dreyfus karakteristiska
Onsite hos kunden Foretrækker at være onsi-
te, da han kan observere omgivelserne, b̊ade
organisatorisk og systemisk

Del af systemet

Langsomt oraclesystem, men teksteditor star-
tede ogs̊a langsomt Hvad er fælles mellem da-
tabase og editor? Maskine var checket Spørger,
finder ud af at dem, der har problemet sid-
der i samme fløj Finde fællesnævneren, tænke
p̊a mange ting samtidigt - database, systemer,
netværk, mennesketing

Kan ikke direkte identifi-
cere brug af maksime
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Spurgte sig selv, hvad er en forbindelse? Ken-
der de gamle, gule ethernetkabler, ved at de
kan være up̊alidelige

Trækker p̊a erfaring om
kabler

Ikke en struktureret fremgangsm̊ade,
h̊andværksmæssige talent Fra tidligere
job kendte til produktudviklingen af ether-
netkabler

Ikke struktureret frem-
gangsm̊ade (ingen plan)

Tabel 4: Kategorisering af historiens dreyfusniveau

De direkte spørgsm̊al sidst i interviewet blev brugt til at kontrollere om
fortællingen var kommet i den rigtige kategori. Først blev svarene konden-
seret, som vist i tabel 3.1.

Direkte spørgsmp̊al 1 - ekspertfærdighed Kondensat
Person 1: [17:24] Der er et element af faglig
stolthed.

Et element af faglig stolt-
hed

Der er altid en meget god følelse, n̊ar det er
løst.

God følelse n̊ar det er løst

Hvor det er en frustrerende følelse n̊ar man
ikke kan blive færdig. Og det kan være, det
kan man s̊a løse ved at dæmme om det, alts̊a
sige OK, jamen man vandt ikke noget med
det, man bare, alts̊a en slags denial. Eller bare
noget med at sige “jamen det var ogs̊a bare
fordi.” S̊a man m̊a sige, n̊ar man ikke, der er
den personlige stolthed dels indadvendt og lidt
udadvendt p̊a spil i det, men ellers ikke mere.

Frustrerende n̊ar man ikke
kan blive færdig

Tabel 5: Kondensering af direkte spørgsm̊al

Derefter blev kondensaterne af svarene holdt op mod den første kate-
gorisering af historiens dreyfusniveau, for at se, om kategoriseringen skulle
justeres. Til sidst genlæste jeg noterne over min umiddelbare reflektion
over interviewet, for at se om dette gav yderligere perspektiver. Alt dette
blev brugt til en essentiel beskrivelse af interviewpersonens handlen p̊a det
fundne dreyfusniveau.

Kvale anbefaler at man behandler spørgsm̊al om validitet og realibili-
tet b̊ade før, under og efter interviewene. Undervejs i interviewene brugte
jeg validerende og fortolkende spørgsm̊al (er det rigtigt forst̊aet at...), dels
for at sikre at interviewpersonerne havde forst̊aet spørgsm̊alene, og at de
svarede p̊a spørgsm̊alene, dels for at sikre at jeg havde forst̊aet deres svar
rigtigt. Endvidere blev hvert interview rundet af med en debriefing, hvor
jeg opsummerede personens svar og fik bekræftet, om jeg havde forst̊aet



22 Hvordan bygger man en it-driftekspert

dem rigtigt. I forhold til reliabilitet af interviewundersøgelsen, udskød jeg
brugen af direkte spørgsm̊al til sidst i interviewet for ikke at p̊avirke per-
sonernes historier. Efter interviewene kunne jeg have haft flere personer til
at transkribere interviewoptagelserne for at sikre reliabiliteten af transkri-
beringen, ligesom jeg kunne have haft flere personer til at kondensere og
kategorisere historierne. Dette har jeg ikke haft mulighed for i denne un-
dersøgelse.

Som nævnt i indledningen af dette afsnit skulle denne tekstanalyse ende
op med tolv historier, hvoraf fem historier skulle præsenteres i rapporten.
De fem historier blev efterfølgende skrevet om fra tale- til skriftsprog.

3.2 Spørgeskemaundersøgelse

Konstruktion af skemaer

I Cheetham&Chivers bog og i Has artikel var spørgeskemaerne, der l̊a
til grund for deres undersøgelser, ikke gengivet. Da jeg gerne ville kunne
sammenligne mine resultater med deres, kontaktede jeg dem og spurgte,
om det var muligt at f̊a adgang til de oprindelige spørgeskemaer, se (Ha,
2010) og (Cheetham, 1999, Appendiks 3). Det fik jeg lov til mod at nævne
det i min rapport. Begge spørgeskemaer har indg̊aet som en del af deres
ph.d. projekter og har været testet og brugt p̊a rigtige personer.

Mit spørgeskema blev konstrueret p̊a følgende m̊ade: Jeg oversatte de
seks spørgsm̊al fra Cheetham&Chivers’ skema og de ni spørgsmål fra Has
skema til dansk, og satte dem sammen med fem baggrundsspørgsm̊al,
som jeg selv formulerede. Tilføjelsen af baggrundsspørgsm̊al er begrun-
det i afsnittet om baggrundsspørgsm̊al i kapitel 2 af SFI’s Guide til gode
spørgeskemaer (Olsen, 2006). Jeg brugte ogs̊a checklisten i (Olsen, 2006)
for at kvalitetssikre skemaet, men fordi jeg ikke tidligere har prøvet at
lave spørgeskemaundersøgelser, fik jeg en person, der til dagligt arbejder
med konstruktion af spørgeskemaer p̊a SFI til at kommentere p̊a, om der
manglede åbenlyse ting, s̊asom kodning af spørgsm̊al, layout, problematiske
formuleringer og lignende.

Skemaet blev pilottestet p̊a tre personer, der alle arbejder med eller har
arbejdet med it-drift, men som nu arbejder som konsulenter. De blev bedt
om at udfylde skemaet, tage tid p̊a hvor lang tid det tog at udfylde, samt
skrive evt. kommentarer om ting, der var uklart formuleret. Deltagerne i
pilottesten havde problemer med at forst̊a spørgsm̊al 16 om refleksion og
spørgsm̊al 19 om viden. Disse spørgsm̊al blev derfor revideret i forhold til
kommentarerne.

Det færdige spørgeskema bestod af 20 spørgsm̊al og tog 10−15 minutter
at besvare. Jeg udarbejdede et følgebrev, som blev udleveret sammen med
skemaet. Spørgeskema og følgebrev kan ses i bilagene B.2 og B.1
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Udvælgelse af respondenter

Jeg har ikke kendskab til nogen databaser over hele populationen af it-
driftfolk. Jeg kunne have kontaktet PROSA.9 Men hermed ville jeg kun f̊a
fat p̊a personer, der er organiseret i en fagforening, og desuden kun dem,
der er organiseret i PROSA, hvilket ikke nødvendigvis er et repræsentativt
udsnit.

Udvælgelsesproceduren for respondenterne foregik derfor p̊a følgende
m̊ade: Jeg udvalgte fem it-driftafdelinger blandt danske it-afdelinger, som
jeg har kendskab til - to i offentlige firmaer, og tre i private. Geografisk var
de fordelt med to i København, en i Roskilde og to i Jylland.

Denne type udvælgelse er den mindst præcise form for udvælgelse i for-
hold til forskellige former for tilfældig udvælgelse (BarEva, 2010), og der
er en mulighed for, at medarbejderene i de udvalgte afdelinger er biased.
Det kan være, at de afviger i forhold til hele populationen af it-driftfolk i
Danmark. Jeg har dog været opmærksom p̊a dette i udvælgelsen af afde-
linger, og har sørget for at f̊a ret forskelligartede virksomheder med - b̊ade
store og mellemstore, private og offentlige, og har ogs̊a sikret en geografisk
spredning. Jeg vil derfor mene, at medarbejderne i de udvalgte afdelinger
udgør et forholdsvist repræsentativt udvalg af de danske it-driftfolk.

Undervejs i undersøgelsen sprang den ene afdeling fra, da de fik ny it-
chef. Til gengæld tilbød chefen i et af de andre firmaer, at jeg kunne lave
undersøgelsen i deres anden driftafdeling. Efter at have lavet databehand-
ling p̊a materialet fra de fire oprindelige afdelinger, valgte jeg at udvide
undersøgelsen med en ekstra afdeling for at f̊a flere respondenter inden for
min definition af it-driftfolk (systemadministratorer og supportere). Denne
ekstra runde foregik en m̊aned senere end de andre. Størrelsen af de firmaer
og tilhørende it-driftafdelinger, der endte med at deltage i undersøgelsen,
er vist i tabel 6 nedenfor.

Firma Antal ansatte i hele firmaet Antal ansatte i it-driftafdelingen
Firma 1 385 20
Firma 2 800 14
Firma 2 800 12
Firma 3 430 17
Firma 3 430 21
Firma 4 550 14

Total 98

Tabel 6: Størrelsen af firmaer og it-driftafdelinger i undersøgelsen

9PROSA er en fagforening, “der udelukkende organiserer medlemmer, der har IT som den
væsentligste arbejdsfunktion.” Fundet 24. juli 2010 p̊a http://www.prosa.dk/om-prosa
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Udførelse og svarprocent

For at sikre en høj svarprocent i undersøgelsen valgte jeg følgende frem-
gangsm̊ade: jeg mødte op p̊a deres ugentlige afdelingsmøde, præsenterede
kort form̊alet med undersøgelsen, delte skemaer og følgebreve ud, folk ud-
fyldte skemaet med det samme, og jeg samlede skemaerne ind efterh̊anden
som deltagerne var færdige. Jeg noterede emailadresser p̊a personer, der ik-
ke var til stede p̊a mødet, og sendte en mail med form̊alet for undersøgelsen
samt et vedhæftet skema til dem. Svarede de ikke efter en uge, s̊a rykkede
jeg dem p̊a mail, svarede de stadigvæk ikke, s̊a gik jeg ikke videre for at
f̊a deres besvarelser. Rykkerproceduren er inspireret af praksis i Danmarks
statistik, hvor jeg har været med til at udvikle it-systemer til h̊andtering
af bl.a. rykkerprocedurer for undersøgelser.

Der blev uddelt ialt 98 skemaer (80 uddelt personligt og 18 eftersendt)
og det samlede antal udfyldte spørgeskemaer var 84. Ud af de eftersendte
18 skemaer, var der en enkelt person, der meddelte sin chef, at hun ikke
ønskede at deltage, og der var 4 personer, der sendte et udfyldt skema
retur til mig. Fordelingen af uddelte og eftersendte skemaer p̊a de enkelte
afdelinger er vist i tabel 7.

antal i afde-
ling

skemaer uddelt p̊a
mødet

skemaer re-
tur p̊a mødet

eftersendt retur i alt

20 17 17 3 18
14 12 12 2 13
12 10 10 2 10
17 14 14 3 15
21 14 14 7 14
14 13 13 1 14

98 80 80 18 84

Tabel 7: Antallet af skemaer uddelt/indsamlet/eftersendt/retur for-
delt p̊a de seks afdelinger

Analysen er baseret p̊a 84 udfyldte spørgeskemaer, hvilket giver en
svarprocent p̊a 86 procent. En tilfredstillende svarprocent skal ligge over
70 procent (Hansen et al., 2008) , og min svarprocent er derfor meget høj.
Den høje svarprocen er ogs̊a et tegn p̊a, at fremgangsm̊aden med at møde
op til afdelingsmøderne var særdeles effektiv for at f̊a gode svarprocenter.
Det ser derimod ikke ud til at have haft nogen særlig effekt at rykke for
svar i en undersøgelser som denne. I modsætning til Danmarks Statistik
kan jeg jo heller ikke sætte folk i fængsel hvis de nægter at deltage.
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Spørgsm̊alene i skemaet blev kodet p̊a forh̊and, og data blev efterfølg-
ende indtastet i et Excel regneark. Der blev foretaget kvalitetskontrol af
alle koder ved at hvert spørgsm̊al blev checket for vilde/uspecificerede ko-
der, men der blev ikke fundet nogen fejl. Ligesom for transkriberingen af
interviewene kunne man have valgt at have to personer til at taste svarene
ind, for p̊a denne m̊ade at sikre sig mod fejl i indtastningerne. Men dette
var der heller ikke mulighed for i denne udersøgelse.

For at sortere personer fra, der ikke faldt inden for definitionen af it-
driftfolk, blev spørgsm̊al 3 “Hvad er dit nuværende primære arbejdsom-
r̊ade?” (se figur ?? nedenfor) anvendt som filter .

Spørgeskema om læring på arbejdspladsen for it-driftsfolk - side 1 

 

 
 

Først bedes du angive nogle personlige oplysninger 
 
1. Køn (sæt ét kryds):    

1 □ Mand 
2 □ Kvinde 

 
2. Alder (skriv antal år): ______ år 
 
3. Hvad er dit nuværende primære arbejdsområde? (sæt ét kryds)  

1 □ Systemadministration  
2 □ Udvikling 
3 □ Projektledelse 
4 □ Support 
5 □ Ledelse 
6 □ Andet (skriv hvad): _______________________________________________ 

  
4. Hvad er din nuværende jobtitel? _______________________________________________ 
 
5. Hvor længe har du arbejdet i it-branchen?  ______ år 
 
6. Hvilken uddannelse har du? (Sæt kryds ved den længstvarende uddannelse du har afsluttet) 

1 □ Folkeskole eller tilsvarende (7-10 års skolegang) 
2 □ Læreplads eller udlært i et fag 
3 □ Gymnasial uddannelse (ca. 12 års skolegang, f.eks. alment gymnasium, HF, teknisk 

gymnasium, handelsgymnasium) 
4 □ Kortere videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. edb-assistent, datamatiker, 

datanom) 
5 □ Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. sygeplejerske, lærer, diplom it) 
6 □ Lang videregående uddannelse (over 4 år, f.eks. forskningsbaseret 

universitetsuddannelse, kandidat eller ph.d.) 
7 □ Anden (skriv hvilken): _______________________________________________ 

 
 
Det næste spørgsmål handler om vigtigheden af forskellige typer af erfaring 
 
7. Vurder vigtigheden på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”slet ikke vigtig” og 5 er ”meget 
vigtig") af følgende erfaringer for at du er blevet den it-arbejder, du er (sæt ét kryds i hver 
række, sæt kryds i ”ikke relevant” hvis en erfaring ikke er relevant i dit tilfælde) 
 
Formel uddannelses/kursus erfaring (relateret direkte til dit erhverv): 
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  1 2 3 4 5   6 
A Din faglige uddannelse (hvis nogen)  � � � � �  � 
B Faglige kurser du har været på (hvis nogen)  � � � � �  � 
C Praktiske øvelser på kurser (hvis nogen)  � � � � �  � 
D Simulationer på kurser (hvis nogen)  � � � � �  � 
E Praktik (hvis nogen)  � � � � �  � 

Figur 5: Spørgsm̊al 3 - primære arbejdsomr̊ade

S̊aledes var det kun personer, der svarede “Systemadministration” eller
“Support,” hvis svar kom med i den videre databehandling. For personer,
der svarede “Andet” p̊a spørgsm̊al 3, krydscheckede jeg dog med den an-
givne jobtitel i spørgsm̊al 4 “Hvad er din nuværende jobtitel?” Jeg medtog
s̊a de personer, som jeg vurderede alligevel faldt inden for min afgrænsning
af it-drift. Dette gjaldt for syv personer.

Der var 57 personer, der kunne kategoriseres som it-driftfolk, og det er
deres svar resten af undersøgelsen bygger p̊a. Svarene fra hele undersøgelsen
er vedlagt i bilag B.3.

Analyse af spørgeskemadata

Nedenfor beskrives hvilke antagelser og metoder, der ligger til grund for
den statistiske behandling af spørgeskemadata. Metoderne er beskrevet i
f.eks. (Kreiner, 2007).

For spørgsm̊al hvor svaret kan betragtes som en interval skala varia-
bel, beregnes middelværdien som x̄ = 1

n

∑n
i=1 xi, med estimeret varians

var(x̄) =
∑n

i=1(xi−x̄)
n−1 , hvor n er antallet af observationer.

Under antagelse af at svarene fra de enkelte respondenter er uafhængige
og følger samme fordeling, er middelværdien iflg. den centrale grænsevær-
disætning approksimativt normalfordelt.

I denne undersøgelse er antallet af repondenter 57, og vi kan derfor an-
tage, at middelværdierne for alle intervalvariable er normalfordelte. Med
et signifikansniveau p̊a p = 0, 05 bliver konfidensintervallerne for middel-
værdierne derfor x̄± 1, 96 ∗

√
var(x̄).
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For at kunne regne middelværdier ud p̊a spørgsm̊al, hvor svarene gives
p̊a en skala fra 1 til 5, antages det endvidere, at respondenterne bruger
hele skalaen, og ikke kun bruger svarkategorierne i midten.

B̊ade Cheetham & Chivers og Ha opstiller tabeller med spørgsm̊al ord-
net efter middelværdien af svarene for p̊a denne m̊ade at sandsynliggøre
f.eks. vigtigheden af een type aktivitet i forhold til en anden. I virkeligheden
kan man ikke sammenligne middelværdierne p̊a denne m̊ade, idet svarene
her kommer fra den samme gruppe, og middelværdierne derfor ikke me-
re kan antages at være uafhængige. Med lidt god vilje kan man dog godt
udtale sig om tendenser, f.eks. de tre spørgsm̊al med højst middelværdi i
forhold til de tre i bunden.

En bedre m̊ade at sammenligne middelværdierne fra to spørgsm̊al ville
være at lave et z-test af differenserne p̊a de enkelte svar, men dette har
ikke været muligt, eftersom jeg ikke har haft adgang til originaldata fra de
andre undersøgelser.

I undersøgelsen bruges spørgsm̊al fra Cheetham & Chivers og Ha’s un-
dersøgelser lavet i hhv. England og Hongkong. Eftersom det er rimeligt
at antage, at svarene i min gruppe og deres grupper er uafhængige, b̊ade
pga. tids- og geografisk forskel, vil middelværdierne i grupperne ogs̊a væ-
re det. Da disse middelværdier jo er approksimativt normalfordelte, kan
man anvende et t-test, til at undersøge om der er forskel p̊a middelværdi-
en af svarene p̊a et spørgsm̊al imellem de to grupper. T-teststørrelser og
-sandsynligheder udregnes vha. udvidelsespakken “Data Analysis pack” til
Excel.

Jeg har ogs̊a undersøgt om visse svar i min undersøgelse afhænger af
f.eks. uddannelsesbaggrund. Her grupperede jeg respondenterne i de to
grupper “ingen/kort videreg̊aende uddannelse” og “mellemlang/lang vi-
dereg̊aende uddannelse.” Det er rimeligt at antage, at middelværdierne
mellem grupperne er uafhængige. Igen brugte jeg et t-test for at undersøge
om der er forskel p̊a middelværdierne mellem de to grupper.

I nogle f̊a tilfælde har personer udeladt at svare p̊a enkelte spørgsm̊al i
skemaet. N̊ar jeg viser fordelinger vil jeg derfor angive antallet af svar med
et n.
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4 It-driftmedarbejderne

Der præsenteres resultater fra spørgeskemaundersøgelsen for at finde ud
af hvad en it-driftmedarbejder er for en størrelse. Sammen med afsnit 5
skal dette bruges til at give input til, hvad jeg mener med en “alminde-
lig” it-driftmedarbejder. De resterende spørgsm̊al i undersøgelsen vil blive
gennemg̊aet i senere afsnit.

Datagrundlag og antagelser

Som beskrevet i afsnit 3.2 er analysen af spørgeskemaundersøgelsen baseret
p̊a 57 personer, der kunne kategoriseres som it-driftfolk.

Køn

Kønsfordelingen blandt it-driftmedarbejderne er 95 procent mænd og 5
procent kvinder. Ser man p̊a andelen af kvinder i forhold til mænd i EDB-
fagets fagforening PROSA, s̊a er den 13 procent (Bisgaard og Gunnersen,
2010, tabel 133). Det kunne tyde p̊a at der er færre kvinder ansat i it-drift
end kvinder generelt i it-branchen, dog med den usikkerhed der ligger i om
PROSAs medlemmer er et repræsentativt udvalg af de danske it-folk. En
anden usikkerhed er om antallet af kvinder i de seks it-afdelinger, der deltog
i undersøgelsen, er repræsentativt for fordelingen af kvinder inden for it-
drift. I Has undersøgelse var fordelingen 90 procent mænd og 10 procent
kvinder. Med en s̊a stor andel af mænd i undersøgelsen, skal man være
opmærksom p̊a at resultater og konklusioner ikke nødvendigvis gælder for
de kvindelige it-driftfolk.

Alder

Gennemsnitsalderen for it-driftmedarbejderne er 42 år. Hovedparten af
dem (svarende til 82 procent) er mellem 30 og 50 år gamle. Den yngste er
25 år og den ældste er 62 år. Fordelingen af alder ses i figur 6.

Figur 6: Fordeling af alder (n=56)
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Erfaring

Det gennemsnitlige antal års erfaring for it-driftmedarbejderne er 16 år.
Godt halvdelen svarende til 60 procent havde mellem 10 og 20 års erfaring,
personen med den korteste erfaring havde 3 års erfaring, personen med den
længste erfaring havde 41 års erfaring. Fordelingen af erfaring er vist p̊a
figur 7. Det ses af disse tal, at det ikke ligefrem er nybegyndere, vi har med
at gøre, men derimod voksne, modne (og bitre) mænd med en del erfaring
p̊a bagen.

Figur 7: Fordeling af erfaring (n=57)

Uddannelse

I forhold til uddannelsesniveau har knap halvdelen af it-driftmedarbejderne
(svarende til 43 procent) en kortere videreg̊aende uddannelse. Resten for-
deler sig som vist i figur 8.

Figur 8: Fordeling af uddannelsesbaggrund (n=56)

Jeg havde før undersøgelsen gik igang en hypotese om at “personer,
der arbejder med itdrift har korterevarende eller ingen uddannelse ud over
gymnasiet.” Spørgeskemaundersøgelsen viser lidt overraskende, at 55 pro-
cent (svarende til 32 personer) har ingen eller kortvarig uddannelse, mens
45 procent (svarende til 26 personer) har en mellemlang eller lang ud-
dannelse. Jeg havde forventet en noget lavere andel af personer med en
mellemlang eller lang uddannelse, men p̊a baggrund af resultaterne fra
spørgeskemaundersøgelsen, m̊a hypotesen alts̊a forkastes.
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Keefe&Potosky er nogle af de eneste, der har undersøgt teknikere som
arbejdsgruppe, og som beskrevet p̊a p. ?? i afsnit 2.3 har de bl.a. un-
dersøgt teknikeres uddannelsesbaggrund. Som i min undersøgelse har de
ogs̊a brugt en nominel variabel til at beskrive uddannelsesbaggrund med.
Keefe&Potosky tildeler hver kategori en værdi svarende til antal år, som
uddannelsen har taget, og kan p̊a den m̊ade beregne en middelværdi af
denne intervalvariabel. Inspireret af dette design har jeg ligeledes tildelt de
enkelte uddannelsestyper værdier som vist i tabel 8

Uddannelsesbaggrund Uddannelsens længde i år
folkeskole 10
læreplads 12
gymnasiel 13
kortere videreg̊aende 15
mellemlang 16
lang 18

Tabel 8: Kodning af antal år for uddannelsesbaggrund

Hvis man regner den gennemsnitlige uddannelseslængde ud for it-drift-
medarbejderne, f̊ar man 15 år svarende til en kort videreg̊aende uddannelse.
Denne middelværdi svarer til Keefe&Potosky’s resultater.

I spørgeskemaets spørgsm̊al 7a-7e spørges der om vigtigheden af erfa-
ringer fra ens uddannelse, og svarene er vist i figur 9.

Figur 9: Vigtigheden af formel uddannelses/kursus erfaring

Ser man udelukkende p̊a middelværdierne kunne det tyde p̊a at praktik
er vigtigst, men eftersom alle konfidensintervaller overlapper, er der der
ikke statistisk belæg for at kunne konkludere dette.

Respondenterne synes alts̊a, at de fem typer erfaring erhvervet ved
uddannelse: “Faglig uddannelse”, “Faglige kurser”, “Praktiske øvelser p̊a
kurser”, “Simulationer p̊a kurser” og “Praktik” er lige vigtige.
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Man kunne forestille sig, at der er forskel p̊a denne vægtning i forhold
til udddannelsesbaggrund, og det har jeg ogs̊a undersøgt om der er. Ser
man p̊a svarene p̊a spørgsm̊al 7a-7e fordelt p̊a uddannelsesniveau (se figur
og figur i bilag B.4 er tendensen den samme for de mellemlange/lange
uddannelser, mens der synes at være en tendens for at favorisere praktik
for dem med kort eller ingen uddannelse. Et t-test viser dog, at der ikke
er forskel p̊a de to middelværdier (udregning af t-teststørrelser kan ses p̊a
p. 173 i bilag B.4), og det er derfor ikke muligt at konkludere, at personer
med kort eller ingen uddannelse foretrækker praktik blandt de fem typer
erfaring.

Vigtigheden af forskellig slags viden

I spørgsm̊alene 19a-d bliver der spurgt til vigtigheden af forskellig slags
viden: specialiseret, tavs, procedural og kontektuel viden. Middelværdierne
af svarene kan ses i figur 10.

Figur 10: Vigtigheden af forskellige typer viden

Det ses af figuren, at specialiseret viden prioriteres højest blandt re-
spondenterne, hvorimod de andre tre kategorier rangerer p̊a samme niveau.
Denne tendens er ogs̊a gældende hvis man grupperer p̊a uddannelsesni-
veau, se p. 174 i bilag B.4. Der er alts̊a ingen forskel p̊a hvilken type viden,
man vægter højest i forhold til længden af ens uddannelse. Bemærk, at
specialiseret viden prioriteres over procedural viden. Det tyder p̊a at den
gennemsnitlige it-driftmand ikke befinder sig helt nederst p̊a dreyfusskala-
en.



31

5 It-drift set gennem Dreyfusmodellen

I de følgende afsnit vil jeg for hvert dreyfusniveau præsentere en histo-
rie om en færdighed p̊a dette niveau. Jeg har udvalgt de historier, der
efter min mening bedst illusterer de enkelte niveauer, og har omskrevet
dem fra den r̊a transkriberede tekst til en sammenhængende fortælling.
Hvert afsnit indledes med en kort opsummering af karakteristika for dette
Dreyfusniveau.

Historierne p̊a niveauerne novice, avanceret begynder, kompetent og
kyndig skal senere bruges til at identificere karakteristika for den alminde-
lige it-driftmedarbejder. Eksperthistorien skal ligeledes bruges senere til en
tilsvarende karakteristik af it-drifteksperten. Begge disse karakteristikker
præsenteres i afsnit 6.

Udover at give input til den videre analyse, og i sidste ende svare p̊a
spørgsm̊alene i problemformuleringen, h̊aber jeg ogs̊a at denne anvendelse
af Dreyfusmodellen kan give ny viden om livet som it-driftarbejder. Derud-
over er eksemplerne p̊a anvendelse af modellen nu udvidet fra skak, flyvning
og sygepleje til it-drift.

5.1 Novicen: Første gang jeg stødte p̊a et SAN

Novicen har ingen praktisk erfaring inden for omr̊adet. Han baserer sine
beslutninger p̊a kontekstfrie regler, og er ikke personligt engageret i forhold
til om en opgave lykkes eller fejler.

Den første gang jeg stødte p̊a SAN-teknologi var i forbindelse med
en installation af Exchange 2003. Jeg kan huske, at det p̊a et tidspunkt
i forbindelse med projektet gik det op for mig, at det bare var et
dedikeret netværk med en anden slags kabler. S̊a tror jeg ligesom at
10-øren faldt, at det ikke var s̊a kompliceret. Jeg skulle have en server
p̊a SAN’et, og vores SAN-mand havde ikke tid. S̊a skulle jeg selv ned
i serverrummet og koble serveren op p̊a SAN’et, trække fiberkablet
fra server til krydsfelt, og fra krydsfelt til SAN-switch. Det var en
rimelig standardiseret opgave, som egentlig ogs̊a var beskrevet. Men
alts̊a procedurer er stort set umulige at følge hvis man ikke har prøvet
det, eller f̊aet det forklaret, er min erfaring. Det er meget svært at
skrive en procedure, som alle bare kan tage og følge. Jeg kiggede p̊a
serveren ved siden af, ok de kabler g̊ar derhen, de er mærket s̊adan,
de g̊ar op i den her boks, og der st̊ar det p̊a boksen. S̊a kan det godt
være, at jeg spurgte vores elektriker, hvor den boks endte henne. Han
pegede, og s̊a kunne jeg se, at de skulle derfra over i SAN-switchen.
Det var hele processen; at f̊a kablet serveren og f̊a zonet SAN’et. Det
med zoningen, det m̊atte jeg f̊a vist og f̊a forklaret af en kollega, som
vidste noget om det. Jeg koblede mig s̊a p̊a ham og spurgte meget, s̊a
jeg fik styr p̊a hvad man gjorde. Jeg tror, han syntes, det var meget
sjovt at f̊a lov til at fortælle og øse lidt ud af sin viden og ikke bare
sidde p̊a den selv. Og s̊a tror jeg, han syntes, det var meget rart, at
jeg kunne blive preppet til at gøre det selv næste gang, s̊a han ikke
altid behøvede at gøre det. Jeg har ikke s̊a meget intuition omkring
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den slags opgaver, jeg er mest analyserende. Helt generelt som person
og i min arbejdsmetode. Jeg følte ikke, at jeg havde noget personligt
p̊a spil i forhold til om det kom til at virke, der var ikke nogen, der
stillede krav til mig om, at jeg skulle kunne en slags, det var egentlig
added bonus kan man sige. B̊ade for mig, og for alle mulige andre.10

I første omgang blev historien karakteriseret p̊a det kompentente ni-
veau, da der ses elementer af lighed med anden erfaring: “...gik det op for
mig, at det bare var et dedikeret netværk med nogle andre slags kabler.”
Jeg s̊a ogs̊a noget, der med lidt god vilje godt tolkes som en plan: “Jeg
kiggede p̊a serveren ved siden af, ok de kabler g̊ar derhen ... og s̊a kunne
jeg s̊a se, at de skulle derfra over i SAN-switchen.”

Men i historien indg̊ar ogs̊a flere træk p̊a novice/avanceret begynder-
niveau. Der nævnes noget med at følge en procedure “Det var en rimelig
standardiseret opgave, som egentlig ogs̊a var beskrevet.“ Specielt udtryk-
ker det næste citat noget noviceagtigt, nemlig at det kan være svært at
følge proceduren slavisk: “Men alts̊a procedurer er stort set umulige at
følge hvis man ikke har prøvet det, eller f̊aet det forklaret.” En sidste ting,
der trækker historien væk fra det kompetente niveau, er det faktum, at
personen ikke følte, at han havde noget personligt p̊a spil i forhold til om
opgaven lykkedes: “Jeg følte ikke at jeg havde noget personligt p̊a spil i
forhold til om det kom til at virke.” Han er mere analyserende end intuitiv,
idet han siger: “Jeg har ikke s̊a meget intuition omkring den slags opgaver.
Jeg er mest analyserende.”

Det ses af denne analyse, at det kan være svært at placere en færdighed
præcist p̊a Dreyfusskalaen, idet de enkelte parametre peger p̊a forskellige
trin.

Ifølge Benner skal man lade de erfarne hjælpe/vejlede novicerne. I dette
tilfælde var det til glæde for begge parter, idet kollegaen b̊ade “syntes det
var meget sjovt at f̊a lov til at fortælle, og øse lidt ud af sin viden, og ikke
bare sidde p̊a den selv.” Samt kunne se en fordel i at lære fra sig, s̊a han
ikke altid behøvede at gøre det selv næste gang.

En interessant detalje er i øvrigt gemt i citatet “Det er meget svært at
skrive en procedure, som alle bare kan tage og følge.“ Problemet bunder
efter min mening i at den nødvendige detaljeringsgrad og nødvendige bag-
grund er meget forskellig alt afhængigt af læserens Dreyfusniveau. Dette
er et tema, som g̊ar igen i næste historie.

5.2 Den avancerede begynder: Nye shares p̊a web-
serverne

Den avancerede begynder genkender træk ved en oplevet situation, og ud-
vider mængden af kontekstfrie regler med regler baseret p̊a elementer fra
situationer, han har oplevet.

10Den transkriberede tekst til novicehistorien kan læses p̊a side 131 i bilag A.3. Den har
nummer 4.2.
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Det var dengang, jeg første gang skulle pille ved shares p̊a de
forskellige web servere. En tidligere kollega havde lavet et flot 5-siders
skriv om, hvordan man gjorde, og det skræmte mine kollegaer. De
tænkte: det her giver ikke nogen mening. Men det er super nemt
det, der st̊ar, der var bare brugt tid p̊a at det skulle give mening
for afsenderen. Det var: s̊adan her løser du dette problem, og vi som
modtagere sad bare og sagde: “der er for meget støj.” Det gav ikke
nogen mening, for vi opererede rimelig d̊arligt i Unix. Men s̊a tænkte
jeg, nu vil jeg kunne det, det er fuldstændig idiotisk, at hver gang
vi skal lave s̊adan en simpel handling, s̊a er vi nødt til at spørge en
eller anden. Det endte med at jeg brugte en halv time, s̊a havde jeg
g̊aet det igennem. Derefter omskrev jeg dokumentet til een side, og
jeg prøvede at forklare mine kollegaer, at det var ikke specielt svært,
det var bare at gøre s̊adan her og s̊adan her. Det var i 2003, her i 2010
har jeg stort set sagt det til samtlige af de andre supportere, og det
har stadig ikke rigtig vundet indpas. Og det synes jeg er sjovt, de kan
ikke forst̊a det, fordi det er serveret p̊a en forkert m̊ade. Det er bare
et eksempel p̊a hvordan jeg hele tiden gør: vi har et problem, og s̊a
prøver jeg ligesom at vende og dreje det, lave det om, forkorte det,
gøre det bedre, gøre det mere spiseligt, gøre det stort, eller tage de
enkelte punkter hvor du reelt skal lave noget, og sige: det er s̊adan her
du skal gøre. 11

Historien er kategoriseret p̊a avanceret begynderniveau, idet der anven-
des situationsbestemte regler (altid gøre vejledningerne bedre/kortere): “vi
har et problem, og s̊a prøver jeg ligesom at ... tage de enkelte punkter hvor
du reelt skal lave noget, og sige: det er s̊adan her du skal gøre.” :

Bemærk her, at ekspertens (den tidligere kollega) procedurebeskrivelse
ikke kunne bruges til novicerne: “En tidligere kollega havde lavet et flot
5-siders skriv om hvordan man gjorde, og det skræmte mine kollegaer.
De tænkte: det her giver ikke nogen mening ... fordi vi opererede rimelig
d̊arligt i Unix.” Først da den blev skrevet om til en samling (kontekstfrie)
regler kunne den bruges og forst̊as: “Derefter omskrev jeg det til een side,
..., det var bare at gøre s̊adan her og s̊adan her.”

5.3 Den kompetente: Deep security og jumbofra-
mes p̊a ESX

Den kompetente laver en plan til at hjælpe med at systematisere forhol-
dene, udvælge et antal relevante elementer ved situationen og s̊a kun un-
dersøge disse elementer. Han føler sig ansvarlig og følelsesmæssigt engage-
ret i udkommet af sin plan.

Vi havde sat det her miljø op, det er ESX med nogle Netapp sto-
ragebokse og nogle Nexus Ciscoswitche, som integrerer med Vmware.
Vi havde nogle konsulenter til at installere deep security, som er et

11Den transkriberede tekst til historien om en avanceret begynder kan læses p̊a side 124 i
bilag A.3. Den har nummer 2.2.
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antivirusmodul til ESX, og da de s̊a havde installeret det, og vi havde
bootet serveren, s̊a mistede vi forbindelsen til den p̊a netværket. Og
s̊a skulle jeg finde ud af hvorfor. Jeg startede med at f̊a Vmware til
at komme tilbage p̊a nettet, s̊a jeg kunne f̊a fat i det. S̊a fjernede jeg
antiviruskomponenterne, og i den forbindelse s̊a skulle jeg ogs̊a lave
om i netværkskonfigurationen p̊a ESX-serveren. S̊a kom den tilbage
p̊a nettet, og alt virkede som den skulle. S̊a lagde jeg antivirus p̊a
igen, og det virkede s̊adan set stadigvæk. Da jeg s̊a tog den næste
server, og gjorde det samme, s̊a crashede det igen, og s̊a mistede jeg
forbindelsen til alle serverne. Og det gjorde jeg s̊a nogle gange, indtil
jeg fandt ud af at ændre p̊a MTU-størrelsen p̊a netværket, fordi det
kørte jumboframes, hvor man kører med store MTU-størrelser for at
f̊a meget throughput. Da jeg slog jumboframes fra, s̊a kunne jeg se, at
antivirus virkede som det skulle, og i det øjeblik jeg slog jumboframes
til p̊a nogle af serverne, s̊a kunne jeg se at netværket var blevet mær-
keligt. Frame-størrelsen var noget af det, vi havde ændret tidligere p̊a
ugen, s̊a jeg tænkte at vi kunne prøve at ændre den tilbage.12

Umiddelbart har historien b̊ade elementer fra det kompetente og kyn-
dige niveau. Der er en plan: “Og det gjorde jeg s̊a nogle gange” (under-
forst̊aet, installere, sl̊a ting til, opleve fejlen, afinstallere). Men ogs̊a brug af
et maksime (hvad har vi ændret?): “Frame-størrelsen var noget af det, vi
havde ændret tidligere p̊a ugen, s̊a jeg tænkte at vi kunne prøve at ændre
den tilbage.”

Personen er ikke novice/avanceret begynder i forhold til denne færdig-
hed, hvilket man kan aflæse af følgende svar p̊a et af kontrolspørgsm̊alene:

Jeg er mest derovre hvor det er svært at lave regler. Selvfølgelig
kan man godt lave nogle overordnede regler: tage fejlkoden, søge p̊a
Google, søge p̊a leverandørens knowledge base, kigge i Windows event
log, alts̊a p̊a den måde kan man godt til en hvis grad strukturere
tingene, alts̊a selve proceduren omkring hvordan man gør. Men det
var ikke en procedure jeg ville følge hvis den var der.

Men historien er heller ikke helt oppe p̊a ekspertniveauet, thi her ville
han have noget personligt p̊a spil, lige meget hvordan han er havnet i
situationen:

Hvis jeg er placeret som konsulent ude hos en kunde, som specifikt
har bedt om et problem, som skal være løst, s̊a har jeg min faglige
stolthed p̊a spil, men hvis jeg er blevet placeret i en situation, hvor
jeg ikke rigtig har noget ejerskab, hvor jeg egentlig leverer fordi jeg er
venlig eller der er andre der har givet op, s̊a synes jeg ikke at jeg har
noget personligt p̊a spil. Men jeg vil jo typisk gerne løse problemet,
jeg arbejder med drift.

Som i novicehistorien kan man se, at det kan være svært at placere
en historie nøjagtigt p̊a eet niveau, i dette tilfælde ligger færdigheden p̊a
grænsen mellem kompetent og kyndig.

12Den transkriberede tekst til historien om en kompetent kan læses p̊a side 129 i bilag A.3.
Den har nummer 4.1
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5.4 Den kyndige: Scripting af backupklienter

Den kyndige organiserer og forst̊ar vha. maksimer opgaven intuitivt, men
analyserer sig derefter frem til hvordan den skal løses. Han føler sig ansvar-
lig og følelsesmæssigt engageret i udkommet af opgaven.

Vi skulle starte et backup projekt op, hvor leverandøren skulle
foretage sig alt: de skulle installere klienterne, de skulle gøre alt, vi
skulle i princippet bare f̊a en mail eller en opringning fra deres drift-
center n̊ar noget fejlede, det var salgsargumentet. Det resulterede s̊a i
at jeg sad og installerede backupklienter p̊a alle vores Unixmaskiner.
I starten sad jeg sammen med en af deres konsulenter, som d̊arligt
nok vidste op og ned, han sad med en eller anden papirguide over
Ubuntu, og prøvede at fortælle mig hvordan jeg skulle gøre det, og
jeg tænkte: er der ikke en eller anden m̊ade, som man kan gøre det
her mere simpelt p̊a? Der var s̊a mange detaljer: om det var i 32 bit
eller 64 bit, om det var den eller den version af linux, arkitekturen p̊a
metallet, og der var masser af restriktioner. For hver server, s̊a skul-
le du finde ud af det først, s̊a skulle du s̊a installere klienten, og s̊a
skulle du bagefter konfigurere til den store guldmedalje. Jeg s̊a at det
tog rigtig lang tid at lave hver gang, og man skulle have tungen lige
i munden, fordi man skulle sikre sig at de forskellige filer indeholdt
de rigtige data, s̊a serveren snakkede med databasen p̊a den rigtige
m̊ade. Man skulle passe p̊a ikke at genbruge en fil og dermed over-
skrive noget i backupdatabasen. S̊a derfor tænkte jeg at vi selvfølgelig
bare skulle lave et installationsprogram, med et antal parametre, s̊a
man fra en central server kunne installere mod en maskine ved hjælp
af et brugernavn. Vi fik s̊a lavet et pythonscript p̊a 50-70 linjer, hvor
der tages højde for alle detaljerne, der lægges filer ind, og ændres i
konfigurationsfilerne. Du er sikker p̊a at det f̊ar det rigtige navn, og
du skal du ikke sidde en time og konfigurere det, du kører bare det her
script med den her maskine, og s̊a trykker du enter. Det er jo bare en
automatiseringsproces, du ved du kommer til at lave fejl eller glemmer
noget, n̊ar du gør det by hand, eller værre: du udskyder installationen
til i morgen fordi det er for besværligt eller tager for lang tid. Med
scriptet s̊a skal du lave s̊a lidt, s̊a har du s̊a meget. Desuden er det
jo ogs̊a meget nemmere for mine kolleger, der skal have en ny server
p̊a backuppen: de kan bare kigge i den dokumentation, som er lavet,
der st̊ar det lige s̊a nøgternt under “opret node” at de bare skal køre
det pythonscript med det servernavn, og s̊a skal de ikke tænke videre
over det. 13

Først kan man bemærke, at den eksterne konsulent ikke var s̊a højt oppe
p̊a Dreyfusskalaen. Dels var han en konsulent, som med interviewpersonens
ord “d̊arligt nok vidste op og ned,“ dels brugte han kontekstfrie regler: “han
sad med en eller anden papirguide over Ubuntu, og prøvede at fortælle mig
hvordan jeg skulle gøre det.”

Interviewpersonen er p̊a det kyndige niveau, da han helt naturligt gør
brug af maksimet automatisér komplicerede, men trivielle manuelle pro-

13Den transkriberede tekst til historien om en kyndig kan læses p̊a side 126 i bilag A.3. Den
har nummer 2.3
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cesser : “Det er jo bare en automatiseringsproces,” og det er baseret p̊a
(bitter) erfaring: “du ved du kommer til at lave fejl eller glemmer noget,
n̊ar du gør det by hand”

Historien kommer ikke helt oppe p̊a ekspertniveau, da jeg finder at
der b̊ade mangler elementer af intuition og engagement for at komme helt
herop.

5.5 Eksperten: Netværket i bygningen var nede

Eksperten trækker p̊a sin store erfaring med lignende situationer, n̊ar han
st̊ar over for et problem, der skal løses. Løsningen vil typisk fremkom-
me vha. mønstergenkendelse mod disse oplevelser, eksperten vil dog g̊a
tilbage til en analyserende adfærd i forbindelse med ukendte problemstil-
linger/situationer. Begrebet “faglig stolthed” er i højsædet hos eksperten.

Der var een, der kom og sagde at netværket i bygningen var nede,
og det er egentlig slet ikke mit ansvar. Men jeg har nøglen til krydsfel-
terne, og n̊ar der er en fejl p̊a netværket, s̊a er det jo hele bygningen,
der er berørt med it telefoni og s̊a videre. N̊a men jeg var i hvert fald
ude og fejlfinde p̊a netværket sammen med en fra etagen ovenover.
Og det er jo den systematiske tilgang: kan man ikke gøre andet, kan
man jo prøve at fjerne uplink, og s̊a kan man sige, er det s̊a etagen
ovenover eller nedenunder, der har netværk nu. Derved kan man regne
netværkstopologien ud ved at finde ud af, hvor det oprindelige oplink
kommer ind, og s̊a kan man koble en etage af ad gangen, indtil man
har den etage fejlen er p̊a. S̊a kan man koble en switch af ad gangen,
indtil man ved hvilken switch fejlen er p̊a. N̊ar man s̊a har den, kan
man enten give sig til at finde ud af hvilken port, det er, ved at koble
dem fra en ad gangen, eller man kan se, hvis det er patchet nogenlun-
de systematisk, hvilken gang, man skal ind p̊a. Og s̊a kan man bare
g̊a i gang med at kigge i alle lokalerne, og finde ud af om der er et
oplagt loop derinde.

Det var det, vi gjorde, og vi fandt fejlen temmelig hurtigt, selvom
vi p̊a det tidspunkt ikke havde nogen som helst dokumentation over
netværket. Det var ogs̊a et nyt og pænt netværk, men den type situ-
ationer har jeg indtryk af, at andre mennesker slet ikke ved, hvordan
de skal gribe an. Men hvis man lige tænker over det systematisk, s̊a
kan man lynhurtigt analysere sig frem til en trial and error metode,
der lokaliserer fejlen.

Jeg har jo prøvet at fejlsøge p̊a netværk før, og har jo en forst̊aelse
af hvordan netværk virker, men det er da første gang, jeg har fejlsøgt
p̊a et netværk, jeg slet ikke kendte. Men til gengæld var det et pænt
lavet netværk. Der er ikke nogen grund til at synes, at netværket
er stort, hemmeligt og farligt. Bare fordi man ikke kan logge ind p̊a
switchen, s̊a kan man sagtens finde fejlen alligevel. Hvis man alts̊a er
villig til at tage et stik ud og sætte det i igen, det er der jo ikke nogen,
der kommer til skade af, at man gør.14

14Den transkriberede tekst til historien om en ekspert kan læses p̊a side 131 i bilag A.3. Den
har nummer 3.1.
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Denne historie er kategoriseret p̊a ekspertniveauet af mange grunde. For
det første føler personen sig ansvarlig for en opgave, som slet ikke er hendes
ansvar15 , men som g̊ar ud over systemet: “det er slet ikke mit ansvar. Men
jeg har nøglen til krydsfelterne, og n̊ar der er en fejl p̊a netværket, s̊a er
det jo hele bygningen, der er berørt med it telefoni og s̊a videre.”

Hun trækker p̊a sin erfaring fra tidligere situationer “Jeg har jo prøvet
at fejlsøge p̊a netværk før, og har jo en forst̊aelse af hvordan netværk
virker”, men da “ det er ... første gang jeg har fejlsøgt p̊a et netværk,
jeg slet ikke kendte,” s̊a anvender hun en analytisk tilgang til problemet:
“Man skal bare starte fra en ende af og starte med den simple løsning
først” og “hvis man lige tænker over det systematisk, s̊a kan man lynhurtigt
analysere sig frem til en trial and error metode, der lokaliserer fejlen.”

Man kunne have argumenteret for at “man skal bare starte fra en en-
de af og starte med den simple løsning først” er brug af et maksime, og
at historien derfor kun er p̊a det kyndige niveau. Men tager man kon-
trolspørgsm̊alene med i betragtning, s̊a er der ikke nogen tvivl i mit sind
om, at vi har at gøre med en vaskeægte ekspert. Personen sl̊ar helt ud p̊a
skalaen om det personlige engagement: “[der er] nok noget prestige over at
være the guru in the building, som lige træder ind i en nødsituation, og
siger: det der løser vi bare. Alts̊a havde jeg ikke kunnet finde problemet,
s̊a havde det jo været lidt pinligt, ikke?”

Den personlige ansvarlighed og det med at føle sig eet med systemet
ses ogs̊a i citatet: “Men eftersom det ikke var mit job, kunne vi have ringet
til koncern-it, og s̊a var de m̊aske kommet næste dag, og havde kigget p̊a
det, men det kan vi jo ikke bruge til noget, den slags skal jo løses med det
samme.”

Personen kategoriserer sine opgaver som udelukkende unikke, og har
allerede brugt automatiseringsmaksimet til at fjerne de trivielle opgaver:
“Jeg vil sige at de fleste af de situationer, der n̊ar til mig, er ovre i at
enhver situation er unik, netop fordi at standardting, dem har vi enten
automatiseret os ud af eller vores brugere kan selv finde ud af dem.”

Og hun bekræfter Dreyfusmodellen i forhold til kontekstfrie regler:
“Men de fleste af de ting, som jeg synes man har brug for en ekspert
for at kunne løse, det er netop dem, der ikke er nogen opskrift p̊a. For
ellers har man ikke brug for at være ekspert, s̊a har man bare brug for at
f̊aet en checkliste fra nogen.”

Hun bekræfter ogs̊a at brug af intuition og erfaring hører sammen,
faktisk sætter hun lighedstegn mellem dem: “hvis jeg skal definere intuition,
s̊a er intuition erfaring.” Hun fortæller ogs̊a om mønstergenkendelse “man
kigger p̊a helheden, og ser om der er nogen klokker, der ringer, og siger:
det ligner noget, jeg har set før,” samt om brug af en analytisk tilgang hvis
man ikke har nogen erfaring med problemet: “hvis man slet ikke har set

15Netop her i resten af dette afsnit bruger jeg “hun” og ikke “han” for at give interviewper-
sonen den credit, hun fortjener. Til dagligt arbejder hun i et mandsdomineret miljø, hvor det
er vigtigt for hende at vise, at hun “er ham, der kan løse problemerne.”



38 Hvordan bygger man en it-driftekspert

det før, ... s̊a er det den analytiske vej, s̊a starter man fra en ende af.”
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6 Almindelige og eksperter i it-drift

Det er vigtig at pointere, at niveauerne i Dreyfusmodellen ikke udtaler
sig om, at en person er novice eller ekspert, men beskriver niveauet af en
færdighed hos personen. Den samme person kan sagtens (og vil sikkert)
have færdigheder p̊a flere forskellige niveauer.

I det første afsnit nedenfor har jeg prøvet at trække de interessante dele
ud af historierne fra forrige afsnit, samt de dele af interviewene, der ikke
omhandler eksperter. Tanken med dette afsnit er at beskrive verden som
it-driftmedarbejdere oplever den p̊a de fire første Dreyfusniveauer, det som
jeg betegner “den almindelige it-driftmedarbejder.”

Herfra flyttes fokus i andet afsnit hen p̊a eksperten og hans m̊ade at
agere p̊a. Med eksempler fra eksperthistorierne i interviewene kommer jeg
med mit bud p̊a hvad en ekspert it-driftmedarbejder er for en størrelse.

Endelig vil jeg i det sidste afsnit belyse forskellen p̊a de to og dermed
give et svar p̊a det første spørgsm̊al i problemformuleringen.

6.1 Almindelige it-driftmedarbejdere

Procedurer

Procedurer er et gennemg̊aende tema gennem historierne. Specielt n̊ar man
selv er nybegynder. En af interviewpersonerne fortæller om en færdighed
p̊a begynderstadiet, at “procedurer er [vigtige], man har jo ingen erfaring.
Jeg starter altid med at læse manualen.” Som nævnt i historien om back-
upklienterne var procedurer vigtige for nybegynderkonsulenten, og havde
ogs̊a en central rolle i historien med vejledningen til oprettelse af shares
p̊a webserverne, hvor proceduren blev omformuleret, s̊a den passer til per-
sonens eget Dreyfusniveau. Men det er ogs̊a svært med procedurer, fordi
de “er stort set umulige at følge hvis man ikke har prøvet det, eller f̊aet
det forklaret.” Og det er svært/umuligt at skrive en procedure, som al-
le bare kan tage og følge, se bare p̊a de forskellige eksempler p̊a læsning
og efterfølgelse af en brugervejledning, der blev præsenteret i afsnittet om
Dreyfusmodellen.

Manglende brug af intuition

Intuition og brug af erfaring fortælles der ikke s̊a meget om p̊a begynder-
stadierne, men en enkelt person nævner at i et spørgsmål om analyserende
adfærd i forhold til brug af intuition, at “det er analyserende [adfærd] fordi
jeg ikke har den erfaring, der skal til for at gøre noget intuitivt.” At jeg
ikke har kunne identificere fortællinger, som indeholdt elementer af intu-
ition p̊a de nedre Dreyfusniveauer intuition kan skyldes to ting. For det
første forudsiger Dreyfusmodellen at der simpelthen ikke kommer fokus p̊a
intuition før tidligst p̊a det kyndige niveau. For det andet har jeg i mit
undersøgelsesdesign for interviewene fokuseret meget p̊a ekspertfærdighe-
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der, og det kan derfor ogs̊a have givet udslag i at historierne p̊a de lavere
niveauer ikke har s̊a meget kød p̊a.

Spørge de erfarne

It-driftmedarbejderne vil gerne spørge mere erfarne kolleger dels for at
blive bedre og dels for at kunne udføre opgaven uden hjælp næste gang.
En interviewperson “spurgte bare nogen, s̊a jeg kunne blive bedre.” De
erfarne kolleger har intet mod at hjælpe, som vi allerede har set i historien
med at f̊a en server p̊a SAN’et. Specielt hvis man kunne “blive preppet til
at gøre det selv næste gang, s̊a han ikke altid behøvede at gøre det.” En
anden interviewperson fortæller i forbindelse med en snak om at f̊a hjælp
af mere erfarne kolleger at “hvis de forklarer det nok til at jeg forst̊ar det,
s̊a er jeg selvkørende, og derfor synes de at det kan godt betale sig.”

Mindre personligt p̊a spil

Der er generel enighed om at der ikke er noget personligt p̊a spil i forhold
til fiasko. Dette nævnes direkte af en interviewperson, da han fortalte om
et nyt omr̊ade han skulle sætte sig ind i: “Det var ikke mig selv, der fejlede
hvis opgaven fejlede.” En interviewperson g̊ar skridtet længere og fortæller
at “[man] distancerer ... sig m̊aske lidt mere for ikke at blive suget ind i en
fiasko.” I historien med SAN’et var der ogs̊a elementer af dette med ikke
have have noget p̊a spil. Her følte personen sig ikke personligt ansvarlig,
fordi der der ikke nogen, der stillede krav til ham om at han skulle kunne
den slags. Hvor eksperten synes det er pinligt hvis han ikke levererer i
enhver situation, fortæller en interviewperson “hvis jeg er blevet placeret i
en situation, hvor jeg [deltager] fordi jeg er venlig eller [hvor] andre har givet
op, s̊a synes jeg ikke at jeg har noget personligt p̊a spil.” Den personlige
ansvarlighed gælder ikke kun for fiaskoer, succeser smager heller ikke s̊a
sødt. En interviewpersonen fortæller om en færdighed p̊a begynderstadiet
at “hvis der bliver uddelt ros, s̊a vil jeg bare føle ... [at det] havde jeg
egentlig ikke fortjent.”

Maksimer

Maksimer nævnes to steder, dels “hvad har vi ændret” i historien om jum-
boframes p̊a ESX, dels “automatisering” i historien om installationsscrip-
tet. Netop disse to maksimer tror jeg faktisk at man lærer tidligt i sin
karierre inden for it-drift. Det er ikke engang sikkert, som Dreyfusmodel-
len ellers forudsiger, at de først kommer i brug p̊a det kyndige niveau. Man
kan s̊a diskutere om det er reelle maksimer, eller om Dreyfusmodellen ikke
passer s̊a godt p̊a m̊algruppen p̊a dette punkt. Jeg tror, at man f̊ar sine tid-
lige erfaringer med maksimerne “hvad har vi ændret” og “automatisering”
n̊ar man er avanceret begynder. Her vil de være meget konkrete, og være i
forbindelse med konkrete situationer. P̊a det kompetente niveau fungerer
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de som planer, og med erfaringen udvides s̊a indholdet af dem til at blive
rigtige maksimer, der kan vejlede den kyndige i sin opgaveløsningen.

Et andet maksime, jeg i andre sammenhænge har hørt nævnt i for-
bindelse med it-drift er “ikke genopfinde hjulet”, tit nævnt i forbindelse
med det forkætrede udtryk “best practice.” Et kraftfuldt maksime, n̊ar
det bruges af en person, der kender dets begrænsninger, nemlig et rimeligt
sæt værdier eller procedurer man kan bruge som udgangspunkt i et de-
sign eller projekt, indtil man f̊ar mere information og kan lave det bedre. I
hænderne p̊a en begynder bliver maksimet forvandlet til et sæt kontekstfrie
regler, og det er m̊aske denne fortolkning, der f̊ar mange erfarne it-driftfolk
til at ryste p̊a hovedet og h̊abe p̊a at det g̊ar over. Som en kollega sagde om
ITIL: “Det er et forsøg p̊a at beskrive sund fornuft, der, hvis det indføres
i virksomheder, ender med alt andet end sund fornuft.”

6.2 Eksperter inden for it-drift

Ud af de fire interviews vil jeg betegne de to personer som værende p̊a
Dreyfus-ekspert-niveauet p̊a den færdighed, de selv fremhævede som væ-
rende deres ekspertise, og een med en færdighed p̊a kyndig/ekspertniveau.
Det er derfor hovedsageligt deres udtalelser dette afsnit bygger p̊a. Den sid-
ste persons færdighed har jeg vurderet jeg p̊a kompetent/kyndigt niveau,
dog har jeg medtaget de af hans udtalelser, der hans beskrivelse af fær-
digheden har ekspertkarakteristika. Min karakteristik af it-drifteksperten
bygger p̊a udtalelser i de fire interviews.

Alle fire personer valgte løsning af komplicerede problemer som den
færdighed, de var rigtig gode til. For de tre systemadministratorers ved-
kommende var det diagnostisering af tekniske problemer, hvor supporteren
nævnte et kompliceret help desk tilfælde. Dette er i øvrigt i overensstem-
melse med Has resultater.

Svære problemer

It-drifteksperten arbejder primært med de svære problemer, hvor der ikke
findes en standardløsning. En Linuxekspert fortæller at “... de fleste af de
situationer, der n̊ar til mig, er ovre i at enhver situation er unik, netop
fordi standardting, dem har vi ... automatiseret os ud af ... Det er ofte
meget specialiserede problemer, vi har her, som man ikke f̊a svar p̊a p̊a
slugg.teknik16”

Eksperterne ser ikke p̊a simpel gengivelse af facts som værende eksper-
tise, “det har vi manualer og opslagsværker til” og ser heller ikke p̊a simpel
fejlsøgning som noget særligt. Som troubleshootingeksperten udtaler: “en-
ten s̊a f̊ar jeg en fejlbesked, og der et symptom og en action, alts̊a anybody
can do that.” Det er alts̊a ikke s̊adan at eksperterne ikke beskæftiger sig

16Teknisk mailingliste tilhørende SLUGG - Sk̊ane Sjælland Linux User Group
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med rutineopgaver, hvortil der findes procedurer/regler for løsningen, det
er bare ikke i den slags opgaver at han bruger sin ekspertise. Som nævnt i
citatet vil han som regel ogs̊a forsøge at automatisere opgaven, s̊a han er
fri for at beskæftige sig med den mere.

Engagement

Det personlige engagement skinner igennem i forhold til opgaveløsningen,
b̊ade i forhold til eksperten selv og i forhold til omgivelserne. Som en eks-
pert siger om sit eget engagement: “Der er et element af faglig stolthed. Jeg
har altid en meget god følelse, n̊ar det er løst. Hvor det er en frustrerende
følelse n̊ar man ikke kan blive færdig.” En anden fortæller om forventnin-
gerne fra omgivelserne, at “[der er] nok noget prestige over at være the
guru in the building, som lige træder ind i en nødsituation, og siger: det
der løser vi bare. Alts̊a havde jeg ikke kunnet finde problemet, s̊a havde
det jo været lidt pinligt, ikke?”

Engagementet hænger sammen med en stor ansvarlig for det system
eller den organisation, eksperten er en del af. En helpdeskekspert udtaler
at “jeg er interesseret i at personen ikke g̊ar herfra og tænker, fuck hvad
er det for nogle klaphatte der sidder derinde.” Denne ansvarlighed giver
sig ogs̊a udslag i at ekperten gerne tager opgaver p̊a sig, selvom problemet
ikke er hans ansvar. Det var f.eks. tilfældet i historien om da netværket
var nede p̊a p. 36.

Erfaring

Arbejdserfaring er meget vigtigt for en ekspert. En af interviewpersonerne
definerer sin ekspertise her igennem: “ekspertise i det her tidspunkt i mit
liv er summen af det, jeg har lært indtil nu” og en anden satte direkte
lighedstegn mellem erfaring og ekspertise. Det er igennem arbejdserfaring
at eksperten forbedrer sin ekspertfærdighed: “den primære m̊ade at blive
bedre p̊a det er ved at gøre det. Og hver gang man gør det, s̊a bliver man
lidt klogere p̊a den type problem. Og s̊a kan det godt være at det er meget
specifikt, og det f̊ar man aldrig brug for igen, men [s̊a lærer man] ... en
generel m̊ade at gøre tingene p̊a.” Det behøver ikke engang at være deres
egne erfaringer de lærer af. En af interviewpersonerne fortalte om hvordan
det at læse en bog kunne give s̊akaldt erfaring-by-proxy: “... jeg lever meget
p̊a experience by proxy, fordi det er begrænset, hvor mange systemer jeg
kan besøge. En der skriver sit livs erfaring ned er ogs̊a en stor kilde.”

Intuition

Erfaring og intuition hænger sammen for eksperterne, og ligesom ovenfor
satte en af interviewpersonerne lighedstegn mellem intuition og erfaring:
“hvis jeg skal definere intuition, s̊a er intuition erfaring.” Intuition bruges
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ofte som en del af ekspertens problemløsning. En interviewperson forkla-
rer: “hvis et problem kan løses intuitivt, s̊a er det fordi man har set noget
lignende før og man har et overblik, der gør at man kan spotte at det er
der, det er galt, og s̊a er det selvfølgelig nemmere at løse [problemet].”
Denne spotten hvad der er galt g̊ar igen i et andet interview, hvor troub-
leshootingeksperten fortæller hvordan han løser komplicerede problemer:
“enten s̊a f̊ar jeg en fejlbesked, og der en symptom og en action. Men
ellers er det mønstergenkendelse.” Troubleshootingeksperten kommer lidt
senere ind p̊a hvorfor intuition er s̊a vigtig inden for hans omr̊ade. Han
beretter, at “[denne type opgave] kræver mere intuition end analyse ...
troubleshooting-environmentet har s̊a mange interaktive komponenter, er
ikke veldefineret. Med disk IO-tider, netværkresponstider, folks brug af
sletteknappen, det er random, s̊a der kan du ikke bruge den analytiske til-
gang.” Iflg. hans beskrivelse, er problemomr̊adet netop s̊a ustruktureret og
med s̊a mange elementer (i praksis uendeligt mange), at Dreyfusmodellen
iflg. Dreyfus&Dreyfus er gyldig til beskrivelse af ekspertise (se p. 5). Han
konkluderer at “troubleshooting kræver intuition og lange gr̊a h̊ar og de
års erfaring, du har med.”

Refleksion

Eksperterne reflekterer over deres praksis, b̊ade undervejs i opgaveløsning-
en og retrospektivt. Et eksempel p̊a refleksion i opgaveløsningen fortæller
en interviewperson: “n̊ar man har opgaven, er man er nødt til at tænke
p̊a hvad der er galt, og tænke p̊a hvad man tidligere har oplevet, tænke
abstrakt p̊a hvordan systemet ser ud, og tænke p̊a hvor fejlen kunne ligge,
og hvordan det kunne hænge sammen. Det er ikke s̊a meget tænke tilbage,
som det er at træde et skridt tilbage, og prøve at se problemet udefra,
og prøve at tænke p̊a hvordan det kan løses.” Dette er ikke s̊a meget en
refleksion over egen praksis, men mere en ... Den retrospektive refleksion
forekommer som en forklaring/opsummering i historien “Alts̊a jeg forsøger
altid n̊ar jeg brugt “mere end den estimerede tid p̊a at finde fejlen” at,
ikke s̊a meget retfærdiggøre hvorfor det har taget længere tid, men mere
en refleksion, “det har taget s̊a meget tid tid, vi kom til den løsning for-
di vi gik den her vej, og det gjorde vi fordi vi tog følgende beslutninger,
var begrænset til følgende udstyr, p̊a det tidspunkt.” Alts̊a, at bruge bag-
klogskabens klare lys til noget fornuftigt.” Men en af interviewpersonerne
bruger ogs̊a refleksion som læringsmetode: “det er tit s̊adan at n̊ar man s̊a
har løst det, s̊a er det s̊adan “n̊a ja, ok. Hvorfor s̊a jeg ikke det?” Men s̊a
prøver jeg tit at tænke over hvorfor jeg ikke opdagede det med det samme?
For ligesom at lære af det.”

Status

Endelig kan jeg hos eksperterne se en snert af lykken ved at være “the
lonesome cowboy,” der rider hjem i solnedgangen efter endnu en gang at
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have reddet verden. Denne wild west mentalitet anes b̊ade i citatet om “the
guru in the building” ovenfor og i citatet “[jeg kommer] n̊ar [situationen]
har n̊aet krisepunktet. Dvs. at jeg er g̊aet glip af optakten, hvor man har
villet taget tingene roligt, og det giver mig den fordel, at jeg har lov til at
gøre de frække ting, fordi nu er man blevet desperat nok. Hvor de lokale
folk m̊aske har m̊atte kæmpe med procedurer og regler og godkendelses-
procedurer, p̊a det tidspunkt, s̊a siger man, hvis konsulenten siger det, s̊a
gør vi det.“ P̊a den m̊ade kan man sige, at ekspertisen giver eksperten en
særlig status.

6.3 Forskellen p̊a en almindelig it-driftmedarbejder
og en ekspert

Kort fortalt er den almindelige it-driftmedarbejder karakteriseret ved at
have fokus p̊a procedurer og senere maksimer til at løse deres opgaver, og
opgavernes art er præget af at kunne løses vha. netop procedurer og mak-
simer. Procedurer er vigtigst for begynderne, hvor brug af maksimer intro-
duceres med mere erfararing. De almindelige it-driftmedarbejdere nævner
ikke eksplicit, at de støtter sig til deres intuition og erfaring, men vil gerne
støtte sig op af mere erfarne kolleger. Deres engagement i opgaverne er
ikke personligt og er primært bundet til opgaverne inden for deres ansvars-
omr̊ade.

It-drifteksperten arbejder mere med de svære problemer, der ikke findes
standardløsninger p̊a at løse. Han baserer sig derfor mindre p̊a procedurer
og maksimer, og mere p̊a en opgaveløsning baseret p̊a mønstergenkendelse
af tidligere oplevede situationer. Derfor er erfaring s̊a vigtigt for eksperten,
og for ham hænger intuition og erfaring sammen. Eksperten engagerer sig
meget personligt i opgaverne, og føler en stor ansvarlighed for opgaverne,
ogs̊a selv om de ikke lige er hans ansvar at f̊a løst. Han reflekterer over
opgavens løsning b̊ade undervejs og efter den er udført, for at lære af si-
ne erfaringer. Endelig giver hans ekspertise eksperten en særlig status af
“guru” eller “lonesome cowboy.” Man kunne m̊aske frygte, at denne sær-
lige status ville give primadonnanykker hos eksperterne, men det er ikke
min umiddelbare opfattelse.

Hvordan adskiller de to typer sig s̊a? Efter min mening er erfaring den
allerstørste forskel p̊a de to. Men det er ikke en hvilken som helst erfaring
der ligger til grund for ekspertisen. Det er nok nærmere en dyb, speciali-
seret viden kombineret med erfaring hen over et bredt omr̊ade. I historien
med netværket, der var nede, tog eksperten opgaven, selvom hendes ar-
bejdsomr̊ade egentlig var drift af store Linuxclustere, og i historien om det
løse kabel, som blev refereret i afsnit ?? p̊a p. ??, løste eksperten proble-
met ved at have kendskab til hele teknologistakken, han var egentlig tilkaldt
fordi databasen kørte langsomt. Begge historier er eksempler p̊a hvordan
opgaven løses vha. erfaring, som ikke er inden for ekspertens kerneomr̊ade.
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Bemærk her, at det er muligt at have meget erfaring uden at have n̊aet
ekspertniveauet. I kontrast hertil vil den almindelige it-driftmedarbejder
mere fokusere p̊a et enkelt element eller en enkelt procedure, i hvert fald
p̊a de lavere Dreyfusniveauer. Som de to eksempler ogs̊a viser, arbejder
it-drifteksperten primært med de svære problemer, hvor der ikke findes en
standardløsning.

Kendskab til “simple facts” er nødvendige for eksperten, men ses ikke
p̊a som noget særligt, hvorimod procedurer og maksimer er meget væ-
sentlige for den almindelige it-driftmedarbejder. Denne forskel bunder i at
eksperten ser p̊a procedurer som forsimplede udgaver af virkelighedens ek-
sempler. Eksperten vil sige, at proceduren s̊adan set er korrekt generelt,
men ikke liige i forhold til A eller B, hvor det er lidt mere kompliceret.

En anden vigtig forskel p̊a de to typer er elementet af personligt enga-
gement og en særegen ansvarlighed b̊ade i forhold til at tage opgaver p̊a
sig og i selve opgaveløsningen. Eksperten tager i højere grad selv ansvar
for at f̊a vigtige opgaver løst, og sætter sin faglige stolthed p̊a spil i forhold
til at lykkes. Disse egenskaber kommer ogs̊a p̊a banen n̊ar eksperten spiller
“lonesome cowboy” eller “the guru in the building.” Det kunne tyde p̊a,
at der m̊aske ogs̊a er noget personlighed p̊a spil her, det er nok ikke alle,
der har dette drive og denne lyst til at give sig selv 100 procent.

Endelig adskiller de to typer sig ved anvendelsen af intuition og reflek-
sion. Hvor eksperterne nævner at de bruger deres intuition i problemløsning,
og sætter lighedstegn mellem intuition, erfaring og ekspertise, nævnes in-
tuition stort set ikke af de almindelige it-driftmedarbejdere. Det samme
gør sig gældende for refleksion over opgaveløsningen. Her bruger eksperten
refleksion til at lære af sine erfaringer, mens refleksion heller ikke rigtig
bliver nævnt i den anden gruppe.

Der er ogs̊a ligheder mellem de to typer. F.eks. vil eksperten ty til
samme slags problemløsningsmetoder som de almindelige, enten hvis han
ikke har nogen erfaring, eller hvis opgaven er meget simpel. Det personlige
engagement er ogs̊a trukket h̊ardt op i sammenligningen, og skal ses som
tendenser mere end en endegyldig sandhed. Det er jo ikke s̊adan, at de
almindelige it-driftmedarbejdere er bedøvende ligeglade med om de har
succes med opgaverne, og eksperten behøver heller ikke at sætte sit liv p̊a
spil for opgaveløsningen hver eneste dag.
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Jeg vil afslutte besvarelsen af det første forskningsspørgsm̊al med en
tegning af Randall Munroe17. Den siger egentlig det hele p̊a ni billeder.

Figur 11: Forskellen p̊a en almindelig it-supporter og en ekspert i Randall Munroes
streg

17Dette er tegning 806 fra nørdesitet xkcd.org. Alle tegninger p̊a sitet har en s̊akaldt alt-
tekst, som dukker op n̊ar man flytter musen henover billedet. P̊a denne tegning er alt-teksten
“I recently had someone ask me to go get a computer and turn it on so I could restart it. He
refused to move further in the script until I said I had done that.” En sød lille ekstra (m̊aske
real-life) historie om support p̊a novicestadiet.
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7 Læring og ekspertpleje inden for it-drift

I forrige afsnit definerede jeg hvad en almindelig it-driftmedarbejder og en
ekspert var for noget, og her skal det s̊a handle om hvordan disse to typer
medarbejdere foretrækker at lære.

Først undersøges eksperternes præferencer for læringsmetoder. Alle de
fire interviews indeholdt en del, der omhandlede præferencer for lærings-
metoder p̊a ekspertfærdigheden. Disse data analyseres her, og svarene fra
analysen skal danne input til hvad der skal til for at ens eksperter ikke
ruster eller mistrives.

Dernæst analyseres data fra den del af spørgeskemaet, der omhandler
læring, for at blive klogere p̊a de almindeliges præferencer for læringsme-
toder.

Til sidst vil jeg give mit bud p̊a svarene p̊a de sidste to spørgsm̊al i pro-
blemformuleringen: “Hvordan opgraderer man de “almindelige” driftfolks
kompetencer til noget mere ekspertagtigt?” og “Hvordan sikrer man sig at
ens eksperter ikke ruster eller mistrives?”

7.1 It-drifteksperters præferencer for læringsme-
toder

I hvert interview indgik en passage, hvor interviewpersonen blev spurgt om
sine præferencer for læringsmetoder p̊a sit ekspertfelt, gerne med ja/nej
svar. Listen af læringsmetoder var en delmængde af spørgsm̊alene 7f-7n og
15a-15k fra spørgeskemaet. Ligesom for historierne brugte jeg meningskon-
densering som analysemetode til at udtrække essensen af præferencerne ud
fra de transkriberede interviewtekster. Data fra de fire interviews og kon-
densaterne af udsagnene findes i appendiks A.4. Efterfølgende kodede jeg
udsagnene i 5 kategorier: “nej”, “ikke ret meget”, “intet svar”, “lidt” og
“ja”, som vist i tabel 9 nedenfor.

Læringsmetode Person 1 Person 2 Person 3 Person 4
Kurser hos leverandører nej ikke ret

meget
nej

Akademiske kurser ja nej
Interne kurser ja lidt
Læse en bog ja nej ja
Hjælpe kolleger ja ja ja ja
Selv undervise ja ja ikke ret

meget
nej

Læse p̊a nettet ja nej ja ja
Deltage i internetfora lidt nej ja ikke s̊a

meget
Lære gennem opgaver p̊a jobbet ja ja ja ja
Refleksion ja ja ja ja
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Team work ja ikke ret
meget

ja

Networking? ja lidt lidt
Rollemodeller nej ja nej nej
At have en mentor nej nej nej

Tabel 9: Eksperters præferencer for læringsmetoder - kategorier

Kategorierne blev tildelt værdierne vist i tabel 10

Kategori Værdi
Nej −2
Ikke s̊a meget −1
Intet svar 0
Lidt 1
Ja 2

Tabel 10: Værdier for kodning af svar

P̊a den m̊ade er det muligt at finde en ranking af interviewpersonernes
svar. Værdierne blev lagt sammen, og jo højere sum, jo mere syntes de fire
interviewpersoner om læringsmetoden i forhold til deres ekspertomr̊ade.
Resultatet, hvor læringsmetoderne er ordnet efter score, kan ses i tabel 11

Læringsmetode Præference
Lære gennem opgaver p̊a jobbet 8
Hjælpe kolleger 8
Refleksion 8
Læse p̊a nettet 4
Networking? 4
Interne kurser 3
Team work 3
Læse en bog 2
Selv undervise 1
Akademiske kurser 0
Deltage i internetfora 0
Rollemodeller −4
Kurser hos leverandører −5
At have en mentor −6

Tabel 11: Eksperters præferencer for læringsmetoder - ranking
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Øverst i tabellen med top-score 8 finder vi “Hjælpe kolleger”, “Læ-
re gennem opgaver p̊a jobbet” og “Refleksion”. Bemærk, at metoderne,
som disse fire personer sætter højest n̊ar de skal lære noget indenfor deres
ekspertfærdighed, alle er af typen “work-based learning”, hvilket stemmer
godt overens med hvordan en ekspert karakteriseres i Dreyfusmodellen. I
bunden af tabellen finder vi “Rollemodeller”, “Kurser hos leverandører”
og “At have en mentor”, hvilket m̊aske ikke er overraskende - rollemodel-
ler/mentorer er nok ikke s̊a relevant n̊ar man selv er kommet s̊a langt, og
med een af interviewpersonernes egne ord s̊a bruges leverandørkurser “kun
til at lære nyt om ting, jeg gerne vil købe, fordi man kommer ikke særlig
dybt ned i tingene.”

Der er store usikkerheder, ved en “beregning” af denne slags, dels er der
min egen fortolkning af svar, der ikke er direkte ja/nej, dels skal man være
opmærksom p̊a at vi har med fire observationer at gøre, s̊a almindelige
statistiske principper som f.eks. approksimationer med normalfordelinger
ikke kan bruges. Men n̊ar det er sagt, s̊a mener jeg godt at man kan ane
en tendens i hvordan eksperter foretrækker at lære og hvad de ikke finder
attraktivt.

7.2 De almindelige it-driftmedarbejderes præfe-
rencer for læringsmetoder

Jeg skal komme med en metodisk indrømmelse her. Jeg kan faktisk ikke
vide hvor stor andel af eksperter, der er blandt deltagerne i spørgeskema-
undersøgelsen. Man m̊a formode at eksperterne ikke udgør en stor andel af
den samlede population af it-driftfolk, men der er en mulighed for at ande-
len af eksperter er højere end normalt i de it-afdelinger, jeg har besøgt. Det
kunne jo være at de havde gode forhold netop her. Dermed kan jeg rent
faktisk heller ikke regne med, at nedenst̊aende resultater m̊aler alminde-
lige it-driftmedarbejderes præferencer for læringsmetoder. Det er med de
usikkerheder, resultaterne skal læses. Jeg mener dog stadigvæk godt at jeg
kan forsvare at bruge svarene fra spørgeskemaet til at beskrive de almin-
delige it-driftmedarbejderes præferencer. Jeg har trods alt har været forbi
seks forskellige afdelinger i fire firmaer, og det skulle da være et mærkeligt
tilfælde hvis eksperterne var overrepræsenteret samtlige steder.

Læringsmedier

I spørgeskemaet er respondenterne ogs̊a blevet spurgt om deres brug af
forskellige medier til læring.

Hovedparten af it-driftmedarbejderne (svarende til 89 procent) g̊ar til
1 − 2 seminarer/workshops om året, dog er der to, der oplyser, at de g̊ar
til hhv. 8 og 15 seminarer om året.

De bruger i gennemsnit 9, 5 timer om ugen p̊a at læse information om
it, fordelt p̊a 2, 2 timer med trykte medier og 7, 3 timer p̊a elektroniske



50 Hvordan bygger man en it-driftekspert

medier. Disse tal er sammenlignelige med tal fra Ha’s undersøgelse: her
brugte respondenterne hhv. 3, 89 og 6, 98 timer i gennemsnit om ugen.

Omkring tre fjerdedele (svarende til 43 personer) bruger 1-3 timer om
ugen p̊a at læse information om it fra trykte medier, en enkelt person
bruger 10 timer om ugen herp̊a.

I forhold til læsning p̊a nettet bruger 62 procent mellem 1 og 5 timer
om ugen, herefter ligger timerne nogenlunde jævnt fordelt op til 15 timer
om ugen. Der er seks personer, der har oplyst at de bruger 20 timer om
ugen p̊a at læse p̊a nettet. Det kunne tyde p̊a at der ogs̊a er blandet noget
fritid ind i deres rapportering.

Chatprogrammer, som f.eks. Skype, Microsoft Live Messenger, bliver
brugt ofte/ind i mellem af 41 procent af it-driftmedarbejderne, dog er det
for nogle af responenterne forbudt at bruge den slags teknologier p̊a deres
arbejdsplads, og tallet ville derfor sikkert være højere hvis teknologien var
tilgængelig.

Omkring 45 procent af dem deltager ofte/ind i mellem i faglige online
communities, som f.eks. mailinglister, nyhedsgrupper og internetfora.

Det skal bemærkes at disse tal skal tages med den usikkerhed der ligger
i selvrapportering. Der kan være noget bias i forhold til om respondenter-
ne har opgivet de reelle tal, eller har opgivet tal svarende til hvordan de
gerne s̊a, at det s̊a ud. Hvis man skulle undersøge dette nærmere, kun-
ne man f.eks. lave et tidsstudie, hvor personerne hver dag igennem et par
m̊aneder registerer hvor meget tid de bruger p̊a at læse bøger hhv. læse p̊a
internettet.

Læringsmetoder

I spørgeskemaets spørgsm̊al 7f-o spørges der om vigtigheden af respon-
denternes arbejdsrelaterede efaring. Som det ses p̊a figur 12 prioriterer re-
spondenterne “Erfaring erhvervet gennem arbejdsopgaver”, “Arbejde sam-
men med mere erfarne kolleger” og “Arbejde i et team” højest, og “Brug
af rollemodel(ler)” lavest. Disse valg ændrer sig ikke, hvis man prøver at
gruppere p̊a uddannelsesbaggrund, se figur 18 og figur 19 i appendiks B.4.

Bemærk, at de to første valg matcher to ud af eksperternes top-tre valg
“Lære gennem opgaver p̊a jobbet” og “Hjælpe kolleger” rigtig godt, det
tyder p̊a at man b̊ade hjælper den gennemsnitlige it-driftmand og hans
ekspertkollega ved at sætte dem sammen.

De tilsvarende resultater fra Cheetham & Chivers undersøgelse ses i
figur 13. Samme tendens gør sig gældende her i forhold til de vigtigste
typer erfaring, dog ser det ud til at deltagerne i den engelske undersøgelse
vægter “Relevant erfaring fra jobs udenfor it-branchen” noget lavere end
de danske, og at der er forskel p̊a svarene om networking og refleksion.

Spørgeskemaets spørgsm̊al 15a-15k handler ligeledes om vigtigheden af
arbejdsrelaterede erfaring, disse spørgsm̊al stammer fra Ha’s undersøgelse,
og svarene er vist i figur 14. Det ses af figuren, at “Deltage i kurser,” “Søge
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Figur 12: Vigtigheden af arbejdsrelateret erfaring

Figur 13: Vigtigheden af arbejdsrelateret erfaring - Cheetham & Chivers resultater

p̊a internettet,” “Arbejde sammen med mere erfarne kolleger,” “Løse pro-
blemer i det daglige arbejde,” “Tale med kolleger” vægtes højest, mens
“Tale med brugere” og “Deltage i online communities” ligger i bunden. Em-
nerne “Søge p̊a internettet,” “Arbejde sammen med mere erfarne kolleger,”
“Løse problemer i det daglige arbejde” vægtes ogs̊a højt i Ha’s undersøgelse
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Figur 14: Vigtigheden af aktiviteter til at videreudvikle it-relateret ekspertise

(se figur 15), hvilket kunne tyde p̊a at de er emner, der vægtes højt ogs̊a
p̊a tværs af kulturer. Forskellen p̊a emnerne “Deltage i kurser”, “Tale med
kolleger” og “Deltage i større projekter” mellem min undersøgelse og den
kinesiske, kunne tyde p̊a kulturelle forskelle mellem Danmark og Hongkong.

Figur 15: Vigtigheden af aktiviteter til at videreudvikle it-relateret ekspertise -
Ha’s resultater

Til sidst kunne man spørge sig selv om der mon er forskel p̊a svare-
ne i forhold til kort, mellemlang og lang uddannelse? Nej, som figurene i
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appendiks B.4 viser, s̊a er præferencerne for læringsmetoder stort set ens
for folk med ingen eller kort uddannelse hhv. mellemlang/lang uddannelse.
Der er en enkelt forskel, nemlig i forhold til spørgsm̊alene 15a-c. Her ser
det ud til at folk med ingen eller kort uddannelse vægter kurser og ak-
tiviteter arrangeret af faglige organisationer eller leverandører højere end
folk med mellemlang/lang uddannelse. Udregninger af t-teststørrelser og -
sandsynligheder (vist i p̊a side 173 i appendiks B.4) viser, at folk med ingen
eller kort uddannelse vægter kurser højere end folk med mellemlang/lang
uddannelse (spørgsm̊al 15a), mens der ingen forskel er p̊a de to gruppers
svar om aktiviteter (spørgsm̊al 15b-c).

Det kunne derfor tyde p̊a at lige præcis i forhold til kurser, har dem med
ingen eller kort uddannelse en præference frem for dem med mellemlan-
ge/lange uddannelser. Dette skal man nok være opmærksom p̊a i forhold
til efteruddannelse.

7.3 Opgradering af de almindelige it-driftmedarbejdere

Sammenligner man svarene p̊a spørgsmålene 7f-o og 15a-k om vigtighe-
den af arbejdsrelateret erfaring i forrige afsnit, er der tre læringsmetoder,
der g̊ar igen: “Arbejde sammen med mere erfarne kolleger,” “Arbejde i et
team/Tale med kolleger,” og “Erfaring erhvervet gennem arbejdsopgaver.”

De to første metoder peger direkte tilbage p̊a Benners anbefalinger om
at danne grupper p̊a langs og p̊a tværs af Dreyfusniveauerne (jf. p. 10).
N̊ar de almindelige it-driftmedarbejdere gerne vil arbejde sammen med me-
re erfarne kolleger, bør man iflg. Benner sætte dem sammen, s̊a der ikke er
for stort et spænd imellem deres Dreyfusniveauer. Som nævnt i forrige af-
snit matcher dette ønske faktisk ogs̊a eksperternes præferencer: de vil gerne
hjælpe kolleger. Eftersom b̊ade spørgsm̊alene om rollemodeller og mentorer
rangerer lavt i besvarelserne, skal man m̊aske overveje hvor officielt denne
parring mellem erfarne og mindre erfarne skal være. Det kunne tyde p̊a
at en kompetenceudviklingsmetode som f.eks. mentorordninger ikke er s̊a
nyttig/velanset indenfor it-drift.

Benner anbefaler ogs̊a at bruge Dreyfusmodellen til formel karrierre-
udvikling, herunder at man kan graduere løn efter dreyfusniveau. Jeg tror
ikke p̊a denne tilgang. Det var svært nok at kategorisere historierne enty-
digt for mig som sidder helt udenfor, og i en karrierreudviklingsproces er
der jo yderligere et magtforhold tilstede, der gør det svært at være helt
ærlig n̊ar man skal fortælle sine historier. Men jeg tror p̊a at det kunne gøre
en forskel at introducere modellen for it-driftmedarbejderne, og s̊a lade det
være op til dem selv at vurdere deres færdigheder.

N̊ar teamarbejde og “tale med kolleger” rangerer s̊a højt som de gør,
passer det godt sammen med Benners anbefalinger om at danne grupper
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af personer med færdigheder p̊a samme Dreyfusniveau. Vel at mærke hvor
personerne selv har foretaget kategoriseringen. Ved at man lader være med
at lade Dreyfusniveauerne have betydning for løn og karierremuligheder, s̊a
undg̊ar man m̊aske ogs̊a at f̊a dannet a- og b-medarbejdere, som Benners
tilgang er blevet kritiseret for.

Med hensyn til punktet “erfaring erhvervet gennem arbejdsopgaver,”
kan man som leder bruge tildeling af opgaver som m̊ade hvorp̊a man kan
udvikle sine medarbejdere til at komme op ad Dreyfusstigen p̊a. Hvis man
hele tiden kaster folk p̊a opgaver, der er helt nye for dem, s̊a lader man
dem konstant operere p̊a de nederste Dreyfusniveaer, og f̊ar p̊a den m̊ade
ikke udnyttet deres potentiale optimalt. Det kan derfor være en god ide,
at lade dem f̊a lov til at specialisere sig, hvilket faktisk ogs̊a bakkes op af
it-driftmedarbejdernes svar p̊a spørgsm̊alene om vigtigheden af forskellige
typer viden. Her l̊a “specialiseret viden” helt i top (se figur 10 p̊a p. 30
ovenfor). Omvendt skal man ikke overdrive specialiseringen, hvis man vil
fremme udvikling hen i mod eksperten, idet for smalle opgavetyper ikke
giver den brede erfaring, der er en af grundpillerne for ekspertise.

I forhold til kurser, viser spørgeskemaundersøgelsen, at personer med
med ingen eller kort uddannelse foretrækker kurser frem for dem med mel-
lemlange/lange uddannelser. Dette skal man være opmærksom p̊a i forhold
til efteruddannelse; det skal være muligt at komme p̊a kursus, men man
skal ogs̊a sørge for at der er andre tilbud for dem med mellemlange/lange
uddannelser.

Hvis arbejdespladsen betaler for køb af it-bøger og -magasiner, skal
man m̊aske overveje ogs̊a at betale for adgang til bøger/artikler p̊a elek-
tronisk form. B̊ade fordi it-driftmedarbejderne bruger tre gange s̊a meget
tid p̊a at læse p̊a nettet end de gør p̊a trykte medier, men m̊aske ogs̊a sær-
ligt fordi kvaliteten af materialet p̊a internettet er meget svingende. Jeg
formoder at kvaliteten af online betalingssider generelt er højere end hvad
der er tilgængeligt p̊a diverse personlige blogs og xxx derude p̊a internettet.

I forhold til brug af procedurer og vejledninger, som jo betyder noget
for de almindelige it-driftmedarbejdere, s̊a kan man gøre det eksplicit at de
kan være p̊a forskellige niveauer. Som vi hørte om i historien om shares p̊a
webserverne, s̊a lærte begynderen en masse af at skrive vejledningen om.
Omvendt kunne man jo ogs̊a forestille sig at eksperten blev knotten over
at se sit fine femsiders skriv reduceret til en sides kontekstfri vejledning i
punktform uden netop de subtile nuancer og detaljer, som han havde brugt
s̊a meget tid p̊a at f̊a skrevet med ind. Som nævnt i afsnit 2.2 siger Benner,
at procedurer er gode for avancerede begyndere og kompetente, og m̊aske
ville en præsentation af Dreyfusmodellen overfor it-driftmedarbejderne væ-
re en rigtig god ide netop i forbindelse med udarbejdelse af procedurer
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og/eller ibrugtagning af procedureframeworks, som f.eks. ITIL, DS484 og
Prince2.

Benners ide med at indfange historier om god praksis synes jeg godt
om (se p. 11), og den vil sikkert hjælpe med til at udvikle medarbejdere
til at komme op ad Dreyfusstigen. Men som med alt andet mener jeg at
det er helt afgørende at ideen fortolkes ind i den lokale kontekst. I en
stor driftorganisation giver det m̊aske nok mening at prøve ideen af i stor
skala, hvorimod det slet ikke giver mening at bruge s̊a meget energi i en
lille it-afdeling med fem til ti personer. Her kunne man i stedet udvide
dagsordenen p̊a det ugentlige afdelingsmøde med ugens gode historie. Det
skal s̊a p̊a forh̊and gøres klart hvorfor det er vigtigt at fortælle s̊adanne
historier.

7.4 Ekspertpleje

De direkte spørgsm̊al om læring i interviewene viser at eksperter foretræk-
ker at hjælpe kolleger, lære gennem opgaver p̊a jobbet og reflektere over
egen praksis n̊ar de skal blive bedre til deres ekspertfærdigheder. Alle tre
metoder er af typen “work-based learning”, som åbenbart er det allervig-
tigste for eksperterne. Vi kan bruge Benners erfaringer til at komme med
konkrete anvisninger p̊a hvordan dette kan gøres. Som nævnt p̊a p. 10,
s̊a bør man bruge sine eksperter som vejledere/mentorer for personer p̊a
Dreyfusniveauerne kompetent og kyndig. Som Bodil Bjørnshave erfarede:
Bare fordi en person er ekspert p̊a en færdighed, og derfor kan bruges som
vejleder, er det ikke sikkert at han er p̊a samme Dreyfusniveau i forhold
til at være vejleder. Hvis man bruger sine eksperter som vejledere, kan det
alts̊a være at man skal hjælpe dem i forhold til hvordan man s̊a bliver en
god vejleder.18

Man skal ogs̊a sikre, at eksperterne har kontinuert adgang til praksis,
dels for hvis de skal holde sig ajour med virkeligheden, dels for at man kan
udnytte deres kompetencer p̊a ekspertniveau. N̊ar nu eksperterne trives
med at arbejde med de svære problemer, hvor løsningerne ikke ligger lige
for, s̊a er det selvfølgelig ogs̊a vigtigt at lade dem f̊a den slags opgaver. I
forhold til typen af opgaver gemmer der sig ogs̊a en anden vigtig pointe,
nemlig det med at “forfremme” sine eksperter til mellemledere og/eller
projektledere. I mange år har ledelse været den eneste karrierevej for tek-
nikere, og p̊a denne m̊ade tager man en ekspert og bomber vedkommende
tilbage p̊a Dreyfusskalaen. Han har ikke længere adgang til praksis p̊a sit
ekspertomr̊ade, og han skal til at bruge færdigheder p̊a et lavere Dreyfus-
niveau end hans ekspertniveau. Der er heldigvis ved at ske noget p̊a denne

18Ian Cornford og James Athanasou giver i artiklen Developing expertise through training
gode r̊ad om vejleder/trænerrollen, og nævner eksempler p̊a forskellen p̊a kvaliteten af vejled-
ningen n̊ar vejlederen er hhv. kompetent og ekspert p̊a sit felt (Cornford og Athanasou, 1995)
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front, og nogle firmaer er begyndt at lave specialistspor som en mulig ka-
rierrevej.19

Endelig anbefaler Benner at man gør de gode historier synlige i organi-
sationen. Historierne kan eksperten bruge til refleksion over egen praksis,
og hvis man danner grupper af eksperter, enten internt eller lader eksper-
terne indg̊a i grupper p̊a tværs af virksomheder, s̊a kan historierne ogs̊a
bruges til at dele dyrt erfaret viden, som kan indg̊a i ekspertens arsenal af
situationer. Tænk bare p̊a citatet om experience by proxy p̊a p. 42.

I en travl verden af problemer, som it-drift tit best̊ar af, kan det sik-
kert være svært at f̊a tid til formulere disse historier. En m̊ade man som
organisation kan hjælpe arbejdet med historier p̊a vej kunne f.eks. være at
sætte tid af til at ekspertens mentees kunne bruge tid p̊a at skrive disse
historier ned.

Eksperterne lærer ikke noget af at have rollemodeller/mentorer, ligesom
de synes at leverandørkurser er spild af tid. Hvis disse to ting indg̊ar blandt
de tiltag, man bruger til kompetenceudvikling i sin organisation, s̊a er det
vigtigt at man ogs̊a har nogle eller alle af de ovenst̊aende elementer fra
work-based learning med, hvis man vil gøre noget for at ens eksperter ikke
ruster eller mistrives. Det er særlig vigtigt fordi disse elementer ikke ... ,
og de derfor ikke er s̊a oplagte at have med i det interne kursuskatalog.

N̊ar man tænker p̊a de mange procedureframeworks, eksempelvis ITIL,
DS484 og Prince2, der er oppe i tiden, og som bruges indenfor eller p̊avirker
en dagligdag i it-drift, s̊a kan man jo tænke over hvordan man kan kombine-
re dem med Benners anbefalinger om at procedurer er gode for avancerede
begyndere og kompetente, men skal ses som guidelines og ikke være obliga-
toriske for eksperter. I forhold til Dreyfusmodellen vil man hvis man følger
den slags frameworks slavisk, reducere ens eksperter til kun at kunne agere
p̊a de laveste Dreyfusniveauer. Jeg tror en løsning kunne være at tænke p̊a
f.eks. ITIL som et antal maksimer, som skal fortolkes i kontekst og ikke en
regelsamling, der skal følges slavisk og kontekstfrit. Og m̊aske netop bruge
eksperterne til at arbejde med denne fortolkning.

19Se f.eks. artiklen Helt til tops med fagligheden intakt fundet p̊a http://www.prosa.dk/

aktuelt/prosabladet/artikel/artikel/helt-til-tops-med-fagligheden-intakt den
20. oktober 2010.



57

8 Refleksioner over undersøgelsen

Før konklusionen vil jeg gerne fortælle lidt om processen i undersøgelsen,
hvor velegnede mit valg af metoder var, og hvordan de enkelte metoder
supplerede hinanden. Jeg vil ogs̊a gerne diskutere gyldigheden af mine
resultater.

Som beskrevet i afsnit 3.1, blev interviewene tilrettelagt efter metoder
anvist af Steinar Kvale. Hans metode gav en rigtig god struktur for gen-
nemførelsen og analysen af interviewdata, omend det var en meget tidskræ-
vende del af undersøgelsen. Helt frem til og med meningskondenseringen
og kategoriseringen af historierne fulgte jeg s̊adan set bare min plan. Det
var ogs̊a forholdsvist lige til at udvælge historierne til kataloget i kapitel 5
- jeg skulle bare kigge skemaerne i bilag A.3 igennem for at finde guldet.

Ligeledes var den indledende analyse af spørgeskemadata ogs̊a forholds-
vist ligetil. Jeg brugte en del tid p̊a at opstille og teste forskellige hypoteser
om data i de forskellige spørgsm̊al og p̊a at sammenligne mine resultater
med Cheetham&Chivers og Has. Mine udfordringer var primært i forhold
til at f̊a identificeret de rigtige statistiske analysemetoder til at teste hy-
poteserne med, eftersom jeg mest havde kendskab til matematisk statistik
og ikke deskriptiv statistik.

Den store udfordring kom, da jeg skulle til at bruge resultaterne af ana-
lyserne til at besvare mine forskningsspørgsm̊al. Det var simpelthen ikke
klart for mig, hvorledes jeg kunne bruge historierne til at beskrive forskel-
len mellem de almindelige it-driftmedarbejdere og eksperterne. Først da
det gik op for mig, at kataloget (og det resterende materiale fra menings-
kondenseringen) selvfølgelig skulle bruges til at definere de to typer med,
faldt brikkerne i puslespillet p̊a plads. Derefter var det nemt at give en be-
svarelse af det første forskningsspørgsm̊al, som jo handler om at beskrive
deres ligheder og forskelle. Besvarelserne af det andet og det tredie forsk-
ningsspørgsm̊al var anderledes nemme at g̊a til, da først definitionerne af
de to typer var p̊a plads.

Karakteriseringerne af den almindelige it-driftmedarbejder og it-drift-
eksperten bygger p̊a i alt tolv historier fortalt gennem fire interviews. Er det
s̊a karakteristikker, der er generelt gyldige? Jeg ved det ikke. Man kunne
kritisere denne del af undersøgelsen for ikke at være repræsentativ, at der
skulle flere interviews til, eller at anbefalingerne skulle krydscheckes op mod
en kvantitativ undersøgelse, som f.eks. endnu en spørgeskemaundersøgelse.
Jeg støtter mig i stedet til Kvales beskrivelse af standardindvendinger imod
interviewforskning (Kvale, 1997, kapitel 15, punkt 9). N̊ar man laver kva-
litative studier vil der altid komme kritik af reliabiliteten, og der vil net-
op komme denne slags krav om flere interviews, spørgeskemaundersøgelse
o.lign. Som nævnt ovenfor st̊ar interviewdelen p̊a et solidt metodisk funda-
ment, og Dreyfusmodellen er en fænomenologi, ikke en naturvidenskabelig
model. P̊a den baggrund har jeg valgt at st̊a fast p̊a, at det ikke er s̊a inter-
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essant at lægge s̊a meget vægt p̊a generaliserbarhed i denne sammenhæng.
Denne beslutning vedrører svarene p̊a det første og det tredie forsknings-
spørgsm̊al eftersom de i høj grad bygger p̊a interviewundersøgelsen.

Svaret p̊a det andet forskningsspørgsm̊al bygger primært p̊a spørgeske-
maundersøgelsen. Kvaliteten af undersøgelsen er god: der er høje svarpro-
center, spørgsm̊alene var gennemprøvet i større studier, og der var sikret
en god repræsentativitet i udvælgelsen af respondenter. Der er selvfølgelig
altid en risiko for, at de udvalgte afdelinger ikke er repræsentative, men
med denne usikkerhed i mente mener jeg godt, at kunne argumentere for,
at svaret p̊a det andet forskningsspørgsm̊al kan generaliseres til alle (al-
mindelige) it-driftmedarbejdere.

At skrive denne opgave har for mig selv personligt givet anledning
til en masse refleksion over mine egne færdigheder og hvilket Dreyfus-
niveau, de ligger p̊a. Jeg fandt ud af, at til trods for at jeg har en bag-
grund som matematiker og har gennemført første år af statistikstudiet p̊a
Københavns Universitet, s̊a var jeg en novice med hensyn til behandling
af spørgeskemadata. Jeg opdagede, at jeg absolut ingen erfaring havde
at støtte mig op af, og m̊atte derfor tilbage til procedurerne (læs: læ-
rebøgerne). I forhold til interviewene var jeg en avanceret begynder, da
jeg allerede havde brugt Kvales metode og gennemført flere kvalitative
interviews igennem kurserne p̊a masterstudiet. I mit arbejde som databa-
sekonsulent bruger jeg nu Dreyfusmodellen som værktøj til at forst̊a mine
egne handlemønstre, samt til at blive klogere p̊a mine kunders dispositio-
ner.
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9 Konklusion

Mit overordnede form̊al med denne opgave har været at undersøge eks-
pertise og læring inden for it-drift motiveret i mine egne oplevelser med
dygtige it-supportere og systemadministratorer. Undersøgelsen er bygget
op omkring tre spørgsm̊al: “Hvad er det, der gør forskellen p̊a en almindelig
og en ekspert it-driftmedarbejder?” “Hvordan opgraderer man de almin-
delige driftfolks kompetencer til noget mere ekspertagtigt?” og “Hvordan
sikrer man sig, at ens eksperter ikke ruster eller mistrives?”

Jeg har i undersøgelsen gennemført fire interviews med it-driftmed-
arbejdere med hhv. 5, 10, 15 og 25 års erfaring. Interviewene er blevet
tilrettelagt efter metoder anvist af Steinar Kvale, og analyseret med Drey-
fusmodellen som det teoretiske fundament.

Inspireret af Patricia Benner har jeg ud fra det analyserede interviewda-
ta konstrueret et katalog af historier om it-drift kategoriseret efter Dreyfus-
niveau. Hermed har jeg tilføjet it-drift til standardeksemplerne (skak, flyv-
ning og sygepleje) p̊a brugen af Dreyfusmodellen.

Sideløbende med interviewene har jeg gennemført en spørgeskemaund-
ersøgelse om it-driftfolk og deres præferencer for læring. Undersøgelsen
blev foretaget ved at besøge seks it-driftafdelinger rundt omkring i landet,
og lade medarbejderne udfylde skemaerne p̊a deres afdelingmøde. Denne
fremgangsm̊ade var særdeles effektiv til at f̊a en god svarprocent for un-
dersøgelsen. Spørgsm̊alene i undersøgelsen var for størstedelen taget fra to
relaterede undersøgelser lavet af Graham Cheetham og Tak Ha, hvilket var
en fordel, fordi spørgsm̊alene p̊a denne m̊ade p̊a forh̊and var gennemtestet
p̊a en stor population. Alle disse elementer har sikret en høj kvalitet af
spørgeskemaundersøgelsen.

Igennem undersøgelsen har jeg f̊aet afdækket nogle generelle ting om
it-driftfolk. Undersøgelsen viser at it-driftfolk aldersmæssigt ligger mellem
30 og 50 år. De har en del erfaring indenfor it-branchen, godt halvdelen
har mellem 10 og 20 års erfaring. Mht. uddannelsesbaggrund fordeler de
sig med knap halvdelen med ingen eller kort videreg̊aende uddannelse,
resten fordeler sig ligeligt mellem mellemlange og lange uddannelser. De
prioriterer specialiseret viden højt og højere end procedural viden.

Spørgeskemaundersøgelsen fortalte ogs̊a noget om it-medarbejdernes
præferencer for læringsmetoder og -medier. Her viste det sig, at lærings-
metoderne “Arbejde sammen med mere erfarne kolleger,” “Arbejde i et
team/Tale med kolleger,” og “Erfaring erhvervet gennem arbejdsopgaver”
rangerer højst. Undersøgelsen viste, at personer med ingen eller kort vi-
dereg̊aende uddannelse foretrækker kurser frem for dem med mellemlan-
ge/lange uddannelser. Der bruges i gennemsnit ti timer om ugen p̊a at
læse it-relaterede bøger og artikler, heraf bruges tre fjerdedele af tiden p̊a
at læse p̊a nettet i forhold til at bruge trykte medier.
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For at kunne karakterisere det, jeg kalder den almindelige it-driftmedar-
bejder, blev data fra interviewene anvendt. For ham er procedurer vigtige,
særligt n̊ar han har at gøre med en færdighed p̊a begynderstadiet. Han
nævner ikke selv, at han bruger sin intuition i forbindelse med løsning af
opgaver, og mener ikke, at han har noget personligt p̊a spil i forhold til
opgavens udkomme, hverken hvis det bliver en fiasko eller en succes. Den
almindelige it-driftmedarbejder trækker gerne p̊a mere erfarne kolleger, og
benytter sig tidligt p̊a Dreyfusniveauerne af maksimer som “automatise-
ring” og “hvad har vi ændret.”

Ligeledes har mine interviews givet materiale til at give en karakteristik
af it-drifteksperten. Han beskæftiger sig primært med de svære problemer,
der ikke findes standardløsninger til at løse. Eksperten har et stort enga-
gement i forhold til sine opgaver, føler at han har noget personligt p̊a spil
i forhold til succes eller fiasko, og udviser stor ansvarlighed ogs̊a over for
opgaver, der ikke direkte ligger under hans ansvarsomr̊ade. Arbejdserfaring
er meget vigtigt for eksperten, han definerer sin ekspertise her igennem, og
hans erfaring er grundlaget, hvorp̊a han kan træffe beslutninger ved hjælp
af sin intuition. Endelig tiltrækkes eksperten af red-verden opgaver, hvor
han for alvor kan vise, at han kan løse svære problemer med stor impact
p̊a omverdenen.

P̊a baggrund af denne analyse er her mit bud p̊a svar p̊a det første
spørgsm̊al i problemformuleringen: Forskellen p̊a en almindelig og en
ekspert it-driftmedarbejder best̊ar primært af tre ting: erfaring, enga-
gement og brug af intuition. Ekspertens erfaring er en dyb, specialiseret
viden kombineret med erfaring hen over et bredt omr̊ade, ogs̊a viden og
erfaring, som ikke ligger indenfor ekspertens kerneomr̊ade. I kontrast hertil
vil den almindelige it-driftmedarbejder, i hvert fald p̊a de lavere Dreyfus-
niveauer, ikke s̊a meget bruge sin erfaring, men mere fokusere p̊a enkelte
elementer af situationen eller bruge en procedure i sin problemløsning. Eks-
perten arbejder primært med de svære problemer, hvorp̊a der ikke findes
en standardløsning, hvor den almindelige it-driftmedarbejder mere arbej-
der med standardiserede opgaver. Kendskab til procedurer og maksimer
er nødvendige for eksperten, men ses ikke p̊a som noget særligt, hvorimod
de er meget væsentlige for den almindelige it-driftmedarbejder. Der ses en
højere grad af personligt engagement og en anden slags ansvarlighed over
for opgaverne hos ekperterne end hos de almindelige it-driftmedarbejdere.
Eksperten sætter ogs̊a mere sin faglige stolthed p̊a spil i forhold til op-
gaverne. Det kommer især til udtryk i opgaver, hvor han redder verden.
I forhold til intuition er de to typer ogs̊a forskellige. Eksperterne bruger
bevidst deres intuition i problemløsning, og sætter lighedstegn mellem in-
tuition, erfaring og ekspertise, mens intuition stort set ikke nævnes af de
almindelige it-driftmedarbejdere.
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For at svare p̊a det andet forskningsspørgsm̊al om hvordan man kan
opgradere de almindelige it-driftmedarbejdere til noget mere eks-
pertagtigt, har jeg kombineret karakteristikken af de almindelige it-drift-
medarbejdere og resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen med Benners
anbefalinger om god brug af Dreyfusmodellen. Jeg er kommet frem til
følgende anbefalinger: Man kan godt bruge ideerne fra Dreyfusmodellen til
kompetenceudvikling, men det skal ikke være særlig formelt, og man skal
f.eks. ikke graduere løn i forhold til Dreyfusniveuer. Det vil være givtigt for
en almindelig it-driftmedarbejder at blive sat til at arbejde sammen med
en ekspert, blot skal der ikke være for stor afstand mellem deres Dreyfus-
niveauer. Man skal ogs̊a passe p̊a med at gøre dette alt for officielt, idet
de almindelige it-driftmedarbejdere ikke værdsætter mentorordninger. Det
vil ogs̊a være nyttigt at danne grupper af personer p̊a samme dreyfusni-
veauer. Eftersom personer med ingen eller kort videreg̊aende uddannelse
foretrækker kurser frem for dem med mellemlange/lange uddannelser, skal
der være andre efteruddannelsestilbud tilgængeligt end at g̊a p̊a kursus.
Man kan flytte sine medarbejdere op ad Drefyfusstigen ved at sørge for, at
de f̊ar lov til at specialisere sig, f.eks. ved ikke at lade dem skifte arbejds-
omr̊ade alt for tit. Endelig kan man ved at gøre det eksplicit, at den samme
procedure kan være formuleret til forskellige Dreyfusniveauer, udnytte at
detaljerede procedurer er gode for begyndere, mens mere erfarne hindres i
at arbejde optimalt af proceduretænkning.

Jeg undersøgte ogs̊a ekperternes præferencer for læringsmetoder med
data fra de fire interviews. I denne del af undersøgelsen kom det frem, at
læringsmetoderne “Hjælpe kolleger”, “Lære gennem opgaver p̊a jobbet” og
“Refleksion” st̊ar højest p̊a eksperternes liste. De bryder sig ikke om men-
torordninger og leverandørkurser. Disse resultater kombineret med Benners
anbefalinger har jeg brugt til at svare p̊a, hvordan man sikrer sig, at
ens eksperter ikke ruster eller mistrives.

Jeg anbefaler at bruge eksperterne som vejledere over for mindre erfar-
ne kolleger. Det er s̊a heldigt, at denne anbefaling matcher de almindeliges
præferencer, og med ovenst̊aende forbehold for mentorordninger s̊a vil et
s̊adan match gavne b̊ade eksperten og hans mindre erfarne kollega. Det
er vigtigt at lade eksperterne f̊a adgang til praksis, specielt at man lader
dem f̊a lov til at arbejde med svære problemer, hvis løsning ikke ligger lige
for. Man skal ogs̊a lade være med at lade sig friste til at “forfremme” dem
til mellemledere og/eller projektledere. N̊ar leverandørkurser og mentor-
ordninger ikke er noget for eksperterne, og fordi erfaring er s̊a vigtigt for
dem, s̊a skal der være s̊akaldte “work-based” tilbud tilgængeligt, n̊ar man
snakker efteruddannelse af eksperter.

Hvis man tvinger sine eksperter til slavisk at følge procedurer vil man
i følge Benner sende dem ned p̊a bunden af Dreyfusstigen, og dermed ik-
ke udnytte deres møjsommeligt udviklede ekspertise. Derfor skal man hvis
man bruger/indfører procedureframeworks tænke meget over om dette kan
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gøres p̊a en m̊ade, s̊a det er forligneligt med ekperternes arbejdsfacon.

I indledningen beskrev jeg hvordan jeg nogle gange i forbindelse med
fejlsøgning sammen med dygtige systemadministratorer godt kunne føle,
at der var magi i luften. Jeg har med vilje ikke kommet nærmere ind p̊a
dette i opgaven, da jeg allerede syntes, det var svært nok at indkredse,
hvad ekspertise var for en størrelse. Men undervejs i eet af interviewene fik
jeg faktisk et svar p̊a, hvad min oplevelse af magi skyldes. Hun sagde:

Nogle mennesker synes, det er nemt at analysere teknisk udstyr,
og forst̊a hvordan protokoller virker, og hvordan ting logisk hænger
sammen, og nogen mennesker synes, det er lidt magi. Hvis man synes,
at det er lidt magi, s̊a tror jeg, at det er meget svært at fejlfinde p̊a
et problem. Hvis man er helt sikker p̊a at man godt ved, hvordan bits
og bytes og elektroner opfører sig, s̊a synes man, at der m̊a være en
logisk forklaring, og s̊a g̊ar man efter den. Og hvis man ikke har det
forhold til det, hvis man synes at teknologi er lidt mystisk, s̊a tror jeg
ikke, at man har let ved at tage det skridt.

Tilsyneladende ved jeg simpelthen bare ikke nok om teknologi.
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10 Perspektivering

Som jeg nævnte i afsnit 2.3 om relaterede undersøgelser, s̊a findes der ikke
særlig meget litteratur om it-driftmedarbejdere. Jeg tror, at det skyldes to
ting. Dels er it-drift en usynlig funktion i en organisation. It-drift handler
jo netop om at minimere nedetider, s̊a systemerne er oppe mest muligt, og
man mærker derfor ikke s̊a meget til it-driftmedarbejderne, hvis de gør et
godt stykke arbejde. Dels er fagomr̊adet meget teknisk. Det kan simpelt-
hen være svært at komme p̊a bølgelængde med dem, med mindre man selv
kender en del til denne verden.

Hvad kan man s̊a bruge min undersøgelse til? Jeg ser flere anvendelser.
Da jeg præsenterede mine ideer for deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen
(naturligvis efter de havde udfyldt skemaerne) udtrykte flere af dem, at de
syntes det var fantastisk, at der var nogen, der interesserde sig for dem som
faggruppe. Jeg h̊aber derfor, at it-driftmedarbejderne derude kunne f̊a lyst
til at læse om Dreyfusmodellen, og lade sig inspirere at mine eksempler, og
mit katalog af historier p̊a samme m̊ade som Andy Hunts eksempler har
inspireret programmørerne.

Jeg h̊aber ogs̊a, at resultaterne om læring og udvikling af eksperter
kan n̊a ud til it-cheferne derude, specielt resultaterne om læring. Hvis
corporate HR-procedurer kunne blive fortolket i kontekst af hvordan it-
driftmedarbejderne lærer bedst, s̊a ville det jo være helt vildt. Eksperterne
er en gruppe af mennesker, som altid har st̊aet mit hjerte nær, og specielt
den viden om eksperternes trivsel, som jeg har fundet ud af, h̊aber jeg kan
inspirere en it-chef eller to.

En vild ide, som jeg fik p̊a vej hjem en sen aften, er, at det kunne være
mega-sejt, hvis der var nogle forskere derude, der lavede et effektstudie af
mine anbefalinger. Effektstudier med lodtrækningsforsøg er meget oppe i
tiden p̊a det sociale omr̊ade, hvor man gerne vil undersøge om en social
indsats har en effekt. Man kunne lave et lodtrækningsforsøg med et antal
it-afdelinger, hvor man i kontrolgruppen lavede en eller anden indsats i
forhold til kompetenceudvikling, og i forsøgsgruppen prøvede at arbejde
med mine anbefalinger baseret p̊a Dreyfusmodellen. Gad vide om ikke det
ville have en effekt p̊a it-driftmedarbejdernes jobtilfredshed, at der f.eks.
blev kigget mere nuanceret p̊a brug af procedurer?

Undervejs i forløbet stødte jeg p̊a flere problemstillinger, jeg fandt in-
teressante, men som ikke faldt ind under min problemformulering. I afslut-
ningen af et af interviewene snakkede vi om forskellen p̊a de færdigheder,
der bruges inden for systemadministration og it-support. Personen sagde:

Den fejl, jeg synes mange it-chefer beg̊ar, er, at de tror, at de kan
gøre en helpdesk person til en systemmedarbejder, og en systemme-
darbejder til en helpdeskperson og rumme alt i en person. Det er en
fejl. Der er nogle mennesker, der kan det, men langt de fleste skal
enten i den ene eller den anden kasse
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Jeg har oplevet præcis denne problemstilling udspille sig i en it-afdeling,
og jeg tror at der er noget om snakken.

Det kunne ogs̊a være interessant at kigge p̊a brugen af procedurale fra-
meworks som DS484, ITIL og Prince2 igennem Dreyfusmodellen. Jeg har
altid personligt syntes, at n̊ar man tog den den slags frameworks i brug,
s̊a afleverede man samtidig hovedet i garderoben. Men m̊aske er det blot
fordi min eksponering af procedurerne har været i situationer, hvor disse
frameworks ikke blev fortolket i den lokale kontekst (læs: blev brugt som
maksimer), men derimod blev brugt som manualer p̊a ordentlig opførsel,
og at man skulle bruge det hele (læs: brugt som kontekstfrie regler).

Endelig tror jeg det kunne være interessant at kigge p̊a emnet “kvinder
og it-drift.” Som min spørgeskemaundersøgelse antydede, s̊a er der færre
kvinder ansat inden for it-drift end i it-branchen som helhed. Er it-drift
et af de “h̊arde” it-omr̊ader? Er det rigtigt, at der er en mindre andel af
kvinder her? Det kunne ogs̊a være interessant at undersøge, om det er en
myte, at kvinder skal være lidt bedre end mændene, hvis de arbejder med
dette omr̊ade.

Disse emner h̊aber jeg, at der er andre der kunne inspireres til at tage
fat p̊a at undersøge. Nu skal jeg nemlig tilbage til livet, se mine børn og
min søde kone, og nyde at jeg igen kun har fuldtidsarbejde.
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Tak til...

Denne opgave var aldrig blevet
til noget uden en mas- se menneskers hjælp. De

gode dele er jeres fortjeneste, alt skramlet er udelukkende
min egen skyld. Først og fremmest en stor tak til de fire interview-

personer, der ville bruge en time af deres tid sammen med mig og mine
spørgsm̊al. I er anonyme, men I ved hvem I er. Ligeledes skal medarbej-
derne og it-cheferne i it-afdelingerne i BRF, Danmarks Nationalbank, IT-
Universitetet, JN Data og BEC have en stor tak for at ville bruge tid p̊a de-
res afdelingsmøder til at udfylde spørgeskemaer. Tak til mine vejledere Bo og
Anne, som har brugt tilpas meget tid til at skubbe mig og min undersøgelse
i den rigtige retning. Tak til Jonna og Torben for hjælp med transkribering
af det ene interview, ogs̊a selvom det var slemt. Tak til Mette Ejrnæs for
gode diskussioner om statistiske metoder. Tak til Richard Stallman

for at lave Emacs, Donald E. Knuth for TEX, og Leslie Lamport
for LATEX. Vi (alts̊a Emacs, TEXog LATEX) har haft mange gode

stunder sammen. Tak til Axel, Esther og Alfred, som i alt
for lang tid m̊atte leve med sure, trætte far, “der aaal-

tid skal skrive opgave.” Og sidst, men ikke mindst
tak til søde, søde Maiken P, som nu snart

igen f̊ar selskab p̊a sofaen om afte-
nen. Jeg lover at det er sidste

masteropgave i den-
ne omgang.

♥
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A Interviews

A.1 Interviewguide

Det enkelte interview bestod af en briefing, en spørgedel delt op i en semi-
struktureret del og en del med direkte spørgsm̊al, samt en debriefing.

Briefing :

• form̊al

• optages p̊a b̊and

• diktafon tændes

• anonym

• hvis jeg citerer, s̊a omskrives der til “skriftligt sprog”

• spørgsm̊al

Spørgedel:

Først vil jeg gerne høre noget om en færdighed, du føler du er rigtig god til
i dit arbejde. En færdighed kan være noget teknisk som f.eks. installation
af en ny server, det kan være f.eks. projektledelse, eller det kan være noget
blødere, som f.eks. at snakke med brugere.

Kan du fortælle om en episode, hvor du brugte XXX?

• opfølgende spørgsmp̊al (spørge til det der lige er sagt, nik/hm (g̊a
bare videre), læg mærke til røde lys)

• sonderende spørgsm̊al (kan du fortælle mig noget mere om det?, kan
du give flere eksempler p̊a det?)

• specificerende spørgsm̊al (hvad tænkte du s̊a?, hvad gjorde du s̊a, da
du...?)

• hvis sammen med novice, s̊a indirekte spørgsm̊al (hvordan tror du
han s̊a p̊a dine spørgsm̊al/dit resultat)

• validerende/fortolkende spørgsm̊al (er det rigtigt forst̊aet at...)

Før vi forlader emnet XXX, kunne jeg godt tænke mig at høre dig om
hvordan du lærer nyt om XXX.

Hvis jeg nu nævner et par metoder her

• kurser hos leverandører

• akademiske kurser

• interne kurser

• læse en bog

• selv undervise
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• hjælpe kolleger

• læse p̊a nettet

• deltage i internet fora

• lære gennem opgaver p̊a jobbet

• reflektion

• team work

• networking - konferencer

• rollemodeller

• mentor

Godt. Nu vil jeg gerne prøve at g̊a tilbage i tiden til et tidspunkt, hvor du
skulle lære noget helt nyt.

Hvad kunne det være?
Kan du fortælle om en episode, hvor du brugte YYY?

• opfølgende spørgsmp̊al (spørge til det der lige er sagt, nik/hm (g̊a
bare videre), læg mærke til røde lys)

• sonderende spørgsmål (kan du fortælle mig noget mere om det?, kan
du give flere eksempler p̊a det?)

• specificerende spørgsm̊al (hvad tænkte du s̊a?, hvad gjorde du s̊a, da
du...?)

• hvis sammen med ekspert, s̊a indirekte spørgsm̊al (hvordan tror du
han s̊a p̊a dine spørgsm̊al/dit resultat)

• validerende/fortolkende spørgsm̊al (er det rigtigt forst̊aet at...,

Lad os nu prøve at spole tiden frem til et tidspunkt, hvor du s̊a havde
arbejdet med YYY i noget tid.

Kan du fortælle om en anden episode, hvor du brugte YYY?

• opfølgende spørgsmp̊al (spørge til det der lige er sagt, nik/hm (g̊a
bare videre), læg mærke til røde lys)

• sonderende spørgsmål (kan du fortælle mig noget mere om det?, kan
du give flere eksempler p̊a det?)

• specificerende spørgsm̊al (hvad tænkte du s̊a?, hvad gjorde du s̊a, da
du...?)

•
• validerende/fortolkende spørgsm̊al (er det rigtigt forst̊aet at...,

Direkte spørgsm̊al

Ekspert situation
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• Føler du, at du noget personligt p̊a spil

• tommelfingerregler/procedurer vs. hver situation er unik?

• analyserende eller intuitiv?

Novice situation

• Havde du noget personligt p̊a spil

• tommelfingerregler/procedurer vs. hver situation er unik?

• analyserende eller intuitiv?

Debriefing

• hovedpunkter/hvad lærte jeg nævnes

• har jeg opfattet det korrekt

• har du evt. kommentarer

• spørgsm̊al

• sluk for diktafon



Kennie Nybo Pontoppidan 
Trepkasgade 4, 2. th 
2100 København Ø 
 
mobil: 53 74 72 17 
email: kennie.np@gmail.com 
 
 
 

August 2010 
 

Undersøgelse om læring på arbejdspladsen for it-driftsfolk 
 
Denne undersøgelse er en del af et masterprojekt om ekspertise indenfor it-drift og præferencer for 
forskellige måder at lære på i en it-driftorganisation. Spørgeskemaet vil blive omdelt i fire it-
afdelinger.  
 
Det tager ca. XXX minutter at udfylde skemaet, og du svarer på de fleste spørgsmål ved at sætte et 
kryds. Du skal helst bare svare det første, der falder dig ind, så lad være med at sidde længe og 
tænke over svarene. 
 
Du er sikret fuld anonymitet, da det kun er mig, der kommer til at se svarene. De udfyldte skemaer 
bliver destrueret når projektet er bestået. 
 
Det vil være en stor hjælp for mig, hvis du vil udfylde spørgeskemaet. 
 
Du er velkommen til at kontakte mig på telefon eller email hvis du har spørgsmål til spørgeskemaet 
eller undersøgelsen.  
 
 

Med venlig hilsen, 
Kennie Nybo Pontoppidan 
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B Spørgeskemaer

B.1 Følgebrev



Spørgeskema om læring på arbejdspladsen for it-driftsfolk - side 1 

 

 
 

Først bedes du angive nogle personlige oplysninger 
 
1. Køn (sæt ét kryds):    

1 □ Mand 
2 □ Kvinde 

 
2. Alder (skriv antal år): ______ år 
 
3. Hvad er dit nuværende primære arbejdsområde? (sæt ét kryds)  

1 □ Systemadministration  
2 □ Udvikling 
3 □ Projektledelse 
4 □ Support 
5 □ Ledelse 
6 □ Andet (skriv hvad): _______________________________________________ 

  
4. Hvad er din nuværende jobtitel? _______________________________________________ 
 
5. Hvor længe har du arbejdet i it-branchen?  ______ år 
 
6. Hvilken uddannelse har du? (Sæt kryds ved den længstvarende uddannelse du har afsluttet) 

1 □ Folkeskole eller tilsvarende (7-10 års skolegang) 
2 □ Læreplads eller udlært i et fag 
3 □ Gymnasial uddannelse (ca. 12 års skolegang, f.eks. alment gymnasium, HF, teknisk 

gymnasium, handelsgymnasium) 
4 □ Kortere videregående uddannelse (under 3 år, f.eks. edb-assistent, datamatiker, 

datanom) 
5 □ Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år, f.eks. sygeplejerske, lærer, diplom it) 
6 □ Lang videregående uddannelse (over 4 år, f.eks. forskningsbaseret 

universitetsuddannelse, kandidat eller ph.d.) 
7 □ Anden (skriv hvilken): _______________________________________________ 

 
 
Det næste spørgsmål handler om vigtigheden af forskellige typer af erfaring 
 
7. Vurder vigtigheden på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”slet ikke vigtig” og 5 er ”meget 
vigtig") af følgende erfaringer for at du er blevet den it-arbejder, du er (sæt ét kryds i hver 
række, sæt kryds i ”ikke relevant” hvis en erfaring ikke er relevant i dit tilfælde) 
 
Formel uddannelses/kursus erfaring (relateret direkte til dit erhverv): 
 

  Sl
e
t 
ik
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ig
ti
g 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

     M
e
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t 
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ig

 

 Ik
ke
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e
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n
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  1 2 3 4 5   6 
A Din faglige uddannelse (hvis nogen)  � � � � �  � 
B Faglige kurser du har været på (hvis nogen)  � � � � �  � 
C Praktiske øvelser på kurser (hvis nogen)  � � � � �  � 
D Simulationer på kurser (hvis nogen)  � � � � �  � 
E Praktik (hvis nogen)  � � � � �  � 
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B.2 Spørgeskema



Spørgeskema om læring på arbejdspladsen for it-driftsfolk - side 2 

 

 
 

Vurder vigtigheden på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”slet ikke vigtig” og 5 er ”meget vigtig") 
af følgende erfaringer for at du er blevet den it-arbejder, du er (sæt ét kryds i hver række, 
sæt kryds i ”ikke relevant” hvis en erfaring ikke er relevant i dit tilfælde) 
 
Mindre formel erfaring: 
 

 
 
Nu skal det handle om måder, du lærer på i forbindelse med dit job 
 
8. Hvor mange seminarer eller workshops har du deltaget i i løbet af de seneste 12 
måneder? 
 ______ seminarer/workshops 
 
9. Hvor mange timer om ugen bruger du i gennemsnit på at læse it-bøger og/eller it-
magasiner? 
 ______ timer per uge 
 
10. Hvor mange timer om ugen bruger du i gennemsnit på at søge efter og læse information 
om it på internettet? 
 ______ timer per uge 
 
11. Bruger du instant messaging services (f.eks. Windows Live Messenger, AOL Instant 
Messenger, Yahoo! Messenger, Skype, Google Talk, Jabber, QQ eller ICQ) til at spørge om 
hjælp i forbindelse med opgaver på arbejdet? (Sæt ét kryds) 

1 □ Ofte  
2 □ Ind i mellem  
3 □ Sjældent  
4 □ Aldrig 

 
12. Deltager du aktivt i online it relaterede communities (f.eks. mailing lister, 
nyhedsgrupper, internetfora)? (Sæt ét kryds) 

1 □ Ofte  
2 □ Ind i mellem  
3 □ Sjældent  
4 □ Aldrig 
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  1 2 3 4 5   6 
F Relevant erfaring fra jobs udenfor it-branchen   � � � � �  � 
G Erfaring erhvervet gennem arbejdsopgaver  � � � � �  � 
H Hjælp fra en mentor (ikke nødvendigvis udpeget)  � � � � �  � 
I Netværke med andre indenfor samme arbejdsområde  � � � � �  � 
J Selvevaluering eller refleksion  � � � � �  � 
K Brug af rollemodel(ler)  � � � � �  � 
L Arbejde sammen med mere erfarne kolleger  � � � � �  � 
M Arbejde i et team  � � � � �  � 
N Lære ved at undervise andre  � � � � �  � 
O Lære fra klienter/kunder og lignende  � � � � �  � 
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Spørgeskema om læring på arbejdspladsen for it-driftsfolk - side 3 

 

 
 

 
13. Har du nogensinde prøvet et webbaseret kursus (dvs. et kursus uden personligt 
fremmøde, f.eks. web casts eller fjernundervisning)? (Sæt ét kryds) 

1 □ Ja  
2 □ Nej  

 
14. Har du nogensinde brugt leverandørspecifikke online vidensbaser (f.eks. IBM Knowledge 
server, Oracle Metalink/Support, Microsoft MSDN)? (Sæt ét kryds) 

1 □ Ja  
2 □ Nej  

 
15. Vurder på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”slet ikke brugbar” og 5 er ”meget brugbar") 
hvor brugbare følgende aktiviteter er i forhold til at videreudvikle din it-relaterede 
ekspertise (sæt ét kryds i hver række, sæt kryds i ”ikke relevant” hvis en erfaring ikke er 
relevant i dit tilfælde) 
 

 
De næste spørgsmål handler om din brug af refleksion i forbindelse med dit arbejde 
 
16. Reflekterer du over dele af dit professionelle arbejde? (f.eks. kigge i bakspejlet på 
måder hvorpå opgaver blev løst, eller analyse af egen performance i jobbet) (Sæt ét kryds) 

1 □ Ja 
2 □ Nej 
3 □ Ved ikke 

 
17a. Hvis du svarede ja til spørgsmål 16, er refleksion over eget arbejde noget, du gør 
regelmæssigt? (Sæt ét kryds) 

1 □ Ja 
2 □ Nej 
3 □ Ved ikke 
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  1 2 3 4 5   6 
A Deltage i kurser  � � � � �  � 
B Deltage i aktiviteter (f.eks. workshops eller seminarer) 
arrangeret af faglige organisationer  

 � � � � �  � 

C Deltage i aktiviteter (f.eks. workshops eller seminarer) 
arrangeret af leverandører 

 � � � � �  � 

D Søge på internettet  � � � � �  � 
E Læse it-bøger og it-magasiner  � � � � �  � 
F Arbejde sammen med mere erfarne kolleger  � � � � �  � 
G Løse problemer i det daglige arbejde  � � � � �  � 
H Tale med kolleger  � � � � �  � 
I Tale med brugere  � � � � �  � 
J Deltage i større projekter  � � � � �  � 
K Deltage i online communities ( f.eks. mailing lister, nyheds-
grupper, internetfora) 

 � � � � �  � 
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Spørgeskema om læring på arbejdspladsen for it-driftsfolk - side 4 

 

 
 

 
17b. Hvis du svarede ja til spørgsmål 16, ændrer du bevidst vaner/arbejdsfacon som 
resultat af refleksion? (Sæt ét kryds) 

1 □ Ja, regelmæssigt  
2 □ Ja, nogen gange  
3 □ Nej  
4 □ Ved ikke 

 
De sidste tre spørgsmål handler om vigtigheden af forskellige typer evner, viden og 
kompetencer når man arbejder med it-drift 
 
18. Vurder vigtigheden på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”slet ikke vigtig” og 5 er ”meget 
vigtig") af følgende evner for at være en effektiv performer indenfor it-drift? (sæt ét kryds i 
hver række, sæt kryds i ”ikke relevant” hvis en erfaring ikke er relevant i dit tilfælde) 
 

 
 
19. Vurder vigtigheden på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”slet ikke vigtig” og 5 er ”meget 
vigtig") af følgende slags viden for at være en effektiv performer indenfor it-drift? (sæt ét 
kryds i hver række, sæt kryds i ”ikke relevant” hvis en erfaring ikke er relevant i dit tilfælde) 
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  1 2 3 4 5   6 
A Skriftlig kommunikation  � � � � �  � 
B Mundtlig kommunikation  � � � � �  � 
C Kreativitet  � � � � �  � 
D Analytisk sans  � � � � �  � 
E Problemløsning  � � � � �  � 
F Selvudvikling  � � � � �  � 
G Talforståelse  � � � � �  � 
H It-færdigheder  � � � � �  � 
I God til teamarbejde  � � � � �  � 
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  1 2 3 4 5   6 
A Specialiseret viden (f.eks. teknisk eller teoretisk)  � � � � �  � 
B Tavs viden (f.eks. ting, du gør mere intuitivt – svært at 
forklare eller lære til andre) 

 � � � � �  � 

C Procedural viden (f.eks. rutiner/procedurer/best practice)  � � � � �  � 
D Kontekstuel viden i dit nuværende job (f.eks. domænespecifik 
viden – bank, lager -, organization, klienter/kunder, geografiske 
hensyn)   

 � � � � �  � 
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Spørgeskema om læring på arbejdspladsen for it-driftsfolk - side 5 

 

 
 

20. Vurder vigtigheden på en skala fra 1 til 5 (hvor 1 er ”slet ikke vigtig” og 5 er ”meget 
vigtig") af følgende færdigheder/kompetencer for at være en effektiv performer indenfor it-
drift? (sæt ét kryds i hver række, sæt kryds i ”ikke relevant” hvis en erfaring ikke er relevant i 
dit tilfælde) 
 

 
 
 

Slut på spørgeskemaet – tusind tak for hjælpen!  
 
 
 
 
Du kan skrive evt. kommentarer til spørgeskemaet her: 
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  1 2 3 4 5   6 
A At kunne udføre alle opgaver/funktioner indenfor mit erhverv  � � � � �  � 
B Ledelsesfærdigheder  � � � � �  � 
C kommercielle færdigheder (f.eks. salg, marketing)   � � � � �  � 
D Mentale færdigheder (analyse, diagnose)  � � � � �  � 
E Fysiske færdigheder (f.eks. hånd/øje koordinering, 
fingerfærdighed) 

 � � � � �  � 

F Personlige/ adfærdsmæssige kompetencer (f.eks. selvtillid, 
empati, styre sine følelser, præsentationsteknik, lytte) 

 � � � � �  � 

G Samarbejdsevner  � � � � �  � 
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1. Køn

antal antal (%)

Mand 54 94,74%

Kvinde 3 5,26%

i alt 57 100,00%

2. Alder 

Interval antal antal (%)

20-30 2 3,57%

31-40 22 39,29%

41-49 24 42,86%

50- 8 14,29%

i alt 56 100,00%

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

57 42,66 7,97 1,06 0,27

3. Nuværende primære arbejdsområde

arbejdsområde antal antal (%)

Systemadministration 51 89,47%

Udvikling 0 0,00%

Projektledelse 0 0,00%

Support 6 10,53%

Ledelse 0 0,00%

Andet 0 0,00%

i alt 57 100,00%

Bemærk at kategorierne er tomme for alle andre end Systemadministration og Support, 

da alle andre er blevet filtreret fra

5. Antal år i it-branchen

Interval antal antal (%)

0-4 3 5,26%

5-9 6 10,53%

10-14 22 38,60%

15-19 12 21,05%

20-24 4 7,02%

25-29 7 12,28%

30-34 1 1,75%

35-39 1 1,75%

40-44 1 1,75%

i alt 57 100,00%

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

58 15,50 8,04 1,06 2,07
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6. Længstvarende uddannelse 

antal antal (%)

folkeskole 2 3,45%

læreplads 4 6,90%

gymnasiel 2 3,45%

kortere videregående 24 41,38%

mellemlang 13 22,41%

lang 13 22,41%

anden 0 0,00%

i alt 58 100,00%

7. Vigtigheden af erfaringer

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

Faglig uddannelse 54 3,57 1,02 0,14 0,27

Faglige kurser 56 3,88 0,90 0,12 0,23

Praktiske øvelser på kurser 56 3,70 1,01 0,13 0,26

Simulationer på kurser 46 3,72 0,96 0,14 0,28

Praktik 38 4,05 1,01 0,16 0,32

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

Relevant erfaring fra jobs udenfor it-

branchen 50 3,34 1,17 0,17 0,32

Erfaring erhvervet gennem 

arbejdsopgaver 57 4,61 0,59 0,08 0,15

Hjælp fra en mentor (ikke 

nødvendigvis udpeget) 51 3,29 1,08 0,15 0,30

Netværke 56 3,82 0,94 0,13 0,25

Selvevaluering eller refleksion 53 3,55 0,93 0,13 0,25

Brug af rollemodel(ler) 51 2,84 1,01 0,14 0,28

Arbejde sammen med mere erfarne 

kolleger 57 4,40 0,70 0,09 0,18

Arbejde i et team 57 4,16 0,80 0,11 0,21

Lære ved at undervise andre 50 3,24 0,98 0,14 0,27

Lære fra klienter/kunder og lignende 53 3,13 0,90 0,12 0,24

8. Antal seminarer/workshops det seneste år

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

Antal seminarer/workshops det seneste år 57 1,64 0,29 0,04 0,08
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9. Antal timer om ugen brugt på at læse it-bøger og/eller it-magasiner?

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

Antal timer om ugen 57 2,36 0,25 0,03 0,07

10. Antal timer om ugen brugt på at søge efter og læse information om it på internettet?

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

Antal timer om ugen 55 7,37 0,99 0,13 0,26

11. Brug af instant messaging services i forbindelse med opgaver på arbejdet?

antal antal (%)

Ofte 8 14,04%

Ind i mellem 10 17,54%

Sjældent 16 28,07%

Aldrig 23 40,35%

I alt 57 100,00%

12. Deltagelse i online it relaterede communities 

antal antal (%)

Ofte 7 12,28%

Ind i mellem 19 33,33%

Sjældent 20 35,09%

Aldrig 11 19,30%

i alt 57 100,00%

13. Har prøvet et webbaseret kursus

antal antal (%)

Ja 34 59,65%

Nej 23 40,35%

i alt 57 100,00%

14. Har brugt leverandørspecifikke online vidensbaser

antal antal (%)

Ja 50 87,72%

Nej 7 12,28%

i alt 57 100,00%
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15. Brugbarhed af aktiviteter i forhold til at videreudvikle it-relaterede ekspertise

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% konfidens 

interval

Deltage i kurser 57 4,26 0,70 0,09 0,18

Deltage i aktiviteter arrangeret af faglige organisationer55 3,71 0,92 0,12 0,24

Deltage i aktiviteter arrangeret af leverandører 56 3,68 0,92 0,12 0,24

Søge på internettet 56 4,32 0,77 0,10 0,20

Læse it-bøger og it-magasiner 57 3,65 0,83 0,11 0,22

Arbejde sammen med mere erfarne kolleger 57 4,51 0,63 0,08 0,16

Løse problemer i det daglige arbejde 57 4,67 0,51 0,07 0,13

Tale med kolleger 57 4,32 0,74 0,10 0,19

Tale med brugere 56 3,34 1,14 0,15 0,30

Deltage i større projekter 57 3,88 0,71 0,09 0,18

Deltage i online communities 52 3,10 0,82 0,11 0,22
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16. Brug af refleksion

antal antal (%)

Ja 47 90,38%

Nej 5 9,62%

total 52 100,00%

Brug af refleksion grupperet på alder

alder 20-30 31-40 41-49 50- total

Ja 1 18 22 6 47

Nej 0 3 2 0 5

total 1 21 24 6 52

Chi^2-test for sammenhæng (sandsynlighed): 0,73

Brug af refleksion grupperet på erfaring

erfaring 0-10 11-20 21- total

Ja 11 26 11 48

Nej 3 2 0 5

total 14 28 11 53

Chi^2-test for sammenhæng (sandsynlighed): 0,16

17a. Regelmæssig brug af refleksion

antal antal (%)

Ja 40 85,11%

Nej 7 14,89%

total 47 100,00%

Regelmæssig brug af refleksion grupperet på alder

alder 20-30 31-40 41-49 50- total

Ja 1 15 19 5 40

Nej 0 3 3 1 7

total 1 18 22 6 47

Chi^2-test for sammenhæng (sandsynlighed): 0,97

Regelmæssig brug af refleksion grupperet på erfaring

erfaring 0-10 11-20 21- total

Ja 10 21 8 39

Nej 1 5 2 8

total 11 26 10 47

Chi^2-test for sammenhæng (sandsynlighed): 0,73

166 Hvordan bygger man en it-driftekspert



Spørgsmål 17b. Bevidst ændring af vaner/arbejdsfacon som resultat af refleksion

antal antal (%)

Ja, regelmæssigt 9 19,57%

Ja, nogen gange 37 80,43%

Nej 0 0,00%

total 46 100,00%

 Bevidst ændring af vaner/arbejdsfacon som resultat af refleksion grupperet på alder

alder 20-30 31-40 41-49 50- total

Ja, regelmæssigt 0 4 3 2 9

Ja, nogen gange 1 14 18 4 37

Nej 0 0 0 0 0

total 1 18 21 6 46

Chi^2-test for sammenhæng (sandsynlighed): 0,70

 Bevidst ændring af vaner/arbejdsfacon som resultat af refleksion grupperet på erfaring

erfaring 0-10 11-20 21- total

Ja, regelmæssigt 3 3 3 9

Ja, nogen gange 8 22 8 38

Nej 0 0 0 0

total 11 25 11 47

Chi^2-test for sammenhæng (sandsynlighed): 0,41

(bemærk at testet ikke er på nej-svarene, da alle celler indeholder 0)

18. Vigtigheden af evner

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% 

konfidens 

interval

Skriftlig kommunikation 57 3,89 0,94 0,12 0,24

Mundtlig kommunikation 57 4,16 0,70 0,09 0,18

Kreativitet 57 3,89 0,75 0,10 0,19

Analytisk sans 56 4,52 0,54 0,07 0,14

Problemløsning 57 4,63 0,49 0,06 0,13

Selvudvikling 56 3,95 0,84 0,11 0,22

Talforståelse 55 3,24 1,00 0,13 0,26

It-færdigheder 56 4,39 0,68 0,09 0,18

God til teamarbejde 56 4,25 0,81 0,11 0,21
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19. Vigtigheden af viden

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% 

konfidens 

interval

Specialiseret viden 57 4,51 0,57 0,08 0,15

Tavs viden 55 3,73 0,73 0,10 0,19

Procedural viden 57 4,00 0,71 0,09 0,18

Kontekstuel viden 54 3,70 0,92 0,13 0,25

20. Vigtigheden af færdigheder/kompetencer

antal middelværdi

standard 

afvigelse

standardfejl 

på 

middelværdi

5% 

konfidens 

interval

Funktionelle færdigheder (alle) 56 3,07 1,01 0,13 0,26

Ledelsesfærdigheder 56 2,59 0,95 0,13 0,25

kommercielle færdigheder 51 2,27 0,83 0,12 0,23

Mentale færdigheder 57 4,21 0,62 0,08 0,16

Fysiske færdigheder 55 2,98 1,06 0,14 0,28

Personlige/ adfærdsmæssige kompetencer 56 4,20 0,72 0,10 0,19

Samarbejdsevner 56 4,48 0,63 0,08 0,17
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B.4 Svar fordelt p̊a uddannelsesbaggrund 169

B.4 Svar fordelt p̊a uddannelsesbaggrund

Figur 16: Spørgsm̊al 7a-7e. Vigtigheden af erfaringer fra uddannelse - højst kort
uddannelse

Figur 17: Spørgsm̊al 7a-7e. Vigtigheden af erfaringer fra uddannelse - mellem-
lang/lang uddannelse
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Figur 18: Spørgsm̊al 7f-7o. Vigtigheden af erfaringer - højst kort uddannelse

Figur 19: Spørgsm̊al 7f-7o. Vigtigheden af erfaringer - mellemlang/lang uddan-
nelse
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Figur 20: Spørgsm̊al 15a-k. Vigtigheden af aktiviteter til at videreudvikle it-
relateret ekspertise - højst kort uddannelse

Figur 21: Spørgsm̊al 15a-k. Vigtigheden af aktiviteter til at videreudvikle it-
relateret ekspertise - mellemlang/lang uddannelse



t-test for ens middelværdier

0-hypotese: middelværdier i de to grupper er ikke forskellige

7e kort mellemlang/lang

Middelværdi 4,96875 4,72

Varians 2,160282258 2,793333333

Observationer 32 25

Hypotese for forskel i middelværdi 0

fg 48

t-stat 0,58754754

P(T<=t) en-halet 0,279795012

t-kritisk en-halet 1,677224197

P(T<=t) to-halet 0,559590024

t-kritisk to-halet 2,010634722

15a kort mellemlang/lang

Middelværdi 4,5 3,96

Varians 0,322580645 0,54

Observationer 32 25

Hypotese for forskel i middelværdi 0

fg 44

t-stat 3,033868489

P(T<=t) en-halet 0,002020942

t-kritisk en-halet 1,680229977

P(T<=t) to-halet 0,004041884

t-kritisk to-halet 2,015367547

15b kort mellemlang/lang

Middelværdi 4,03125 3,6

Varians 0,67641129 2,25

Observationer 32 25

Hypotese for forskel i middelværdi 0

fg 35

t-stat 1,293594341

P(T<=t) en-halet 0,102138957

t-kritisk en-halet 1,68957244

P(T<=t) to-halet 0,204277915

t-kritisk to-halet 2,030107915
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15c kort mellemlang/lang

Middelværdi 3,90625 3,48

Varians 0,732862903 1,093333333

Observationer 32 25

Hypotese for forskel i middelværdi 0

fg 46

t-stat 1,651247665

P(T<=t) en-halet 0,052749867

t-kritisk en-halet 1,678660414

P(T<=t) to-halet 0,105499733

t-kritisk to-halet 2,012895567
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Figur 22: Spørgsm̊al 19a-d. Vigtigheden af viden - højst kort uddannelse

Figur 23: Spørgsm̊al 19a-d. Vigtigheden af viden - mellemlang/lang uddannelse



7. Vigtigheden af erfaringer ([CC05], figur 12.1)

antal middelværdi 5% konfidens interval

Relevant erfaring fra jobs udenfor it-branchen 372 2,62 0,16

Erfaring erhvervet gennem arbejdsopgaver 372 4,20 0,12

Hjælp fra en mentor (ikke nødvendigvis udpeget) 372 3,11 0,28

Netværke 372 3,35 0,13

Selvevaluering eller refleksion 372 3,58 0,11

Brug af rollemodel(ler) 372 2,66 0,14

Arbejde sammen med mere erfarne kolleger 372 3,93 0,11

Arbejde i et team 372 3,65 0,12

Lære ved at undervise andre 372 3,26 0,13

Lære fra klienter/kunder og lignende 372 3,48 0,12

15. Brugbarhed af aktiviteter i fht. at videreudvikle it-relateret ekspertise ([Ha08], tabel 2)

antal middelværdi 5% konfidens interval

Deltage i kurser 64 3,84 0,19

Deltage i aktiviteter arrangeret af faglige organisationer 61 3,05 0,18

Deltage i aktiviteter arrangeret af leverandører 58 2,95 0,20

Søge på internettet 65 4,29 0,15

Læse it-bøger og it-magasiner 65 3,68 0,16

Arbejde sammen med mere erfarne kolleger 64 4,53 0,14

Løse problemer i det daglige arbejde 65 4,20 0,17

Tale med kolleger 65 3,82 0,19

Tale med brugere 64 3,06 0,25

Deltage i større projekter 62 4,35 0,17

Deltage i online communities 62 3,37 0,19

18. Vigtigheden af evner ([CC05], tabel 7.1)

antal middelværdi 5% konfidens interval

Skriftlig kommunikation 372 4,35 0,08

Mundtlig kommunikation 372 4,75 0,05

Kreativitet 372 3,73 0,09

Analytisk sans 372 4,27 0,07

Problemløsning 372 4,30 0,07

Selvudvikling 372 3,84 0,08

Talforståelse 372 2,94 0,11

It-færdigheder 372 3,21 0,11

God til teamarbejde 372 4,02 0,10

18. Vigtigheden af evner for teknisk/scientific funktionel gruppe ([CC05], tabel 7.2)

antal middelværdi 5% konfidens interval

Skriftlig kommunikation 372 4,71 0,13

Mundtlig kommunikation 372 4,60 0,15

Kreativitet 372 3,29 0,24

Analytisk sans 372 4,26 0,18

Problemløsning 372 4,29 0,17
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Selvudvikling 372 3,61 0,21

Talforståelse 372 3,93 0,25

It-færdigheder 372 3,53 0,28

God til teamarbejde 372 3,88 0,26

19. Vigtigheden af viden ([CC05], p. 125)

antal middelværdi 5% konfidens interval

Specialiseret viden 372 4,23 0,09

Tavs viden 372 3,96 0,08

Procedural viden 372 3,82 0,09

Kontekstuel viden 372 3,96 0,10

20. Vigtigheden af færdigheder/kompetencer ([CC05], p. 126)

antal middelværdi 5% konfidens interval

Funktionelle færdigheder (alle) 372 3,89 0,10

Ledelsesfærdigheder 372 3,94 0,09

kommercielle færdigheder 372 3,10 0,12

Mentale færdigheder 372 4,21 0,08

Fysiske færdigheder 372 2,40 0,13

Personlige/ adfærdsmæssige kompetencer 372 4,48 0,06

Samarbejdsevner 372 4,39 0,07
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