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Eksperimenter, der udfordrer og
nytænker praksis
Et uddannelseseksperiment er første skridt i et uopdyrket land, hvor nye praksisser afprøves, og hvor man undersøger,
hvordan nye praksisser virker og kan være med til at skabe værdi. Eksperimenterne tager afsæt i et formuleret, strategisk forandringsbehov, som aktuelt præger uddannelsen. De er innovative og drevet af en nysgerrighed til at afprøve
nye veje at gå, og udfordre det man ’plejer’ at gøre.
Som sådan er eksperimentet en1st driver i forbindelse med forandringsprocesser, der har fokus på at forbedre og
forny en bestemt praksis. Et eksperiment giver mulighed for både at få hurtig viden i forhold til at løse mindre udfordringer og for at virke som vidensbidrag, der – sammen med andre eksperimenter og aktiviteter – kan fungere som
små skridt på vejen mod en udvikling, som kan svare på større og mere komplekse forandringsbehov.
Eksperimenterne er udført hos Uddannelseslaboratoriets partnere - af eksperimentteams bestående af fx lærere, vejledere og ledere. I sin eksperimenterende tilgang har Uddannelseslaboratoriet fokus på, at de resultater, som udvikles
gennem eksperimenterne også er relevante udover den lokale kontekst, som de er udviklet i. Det er med andre ord
ambitionen, at eksperimenterne har en bred anvendelsesværdi og dermed også et stort spredningspotentiale.
Eksperimenterne er alle gennemført ud fra den eksperimenterende metode – Eksperimenthjulet, som er udviklet af
Uddannelseslaboratoriet. I Eksperimenthjulet gennemgår eksperimentet seks faser.
Fire udviklingslaboratorier danner ramme om eksperimenterne, og hvert udviklingslaboratorium består af en række
indsatser:
• Udviklingslaboratoriet for Pædagogisk og didaktisk praksis
Her arbejdes med at skabe kompetencer i verdensklasse under indsatserne:
Erhvervsrettet innovation – Talent og motivation – Fag og faglighed på nye måder
• Udviklingslaboratoriet for Tranfer
Her arbejdes med at skabe samspil mellem uddannelse og erhverv under indsatserne:
Nye samarbejdsformer – Praksislæring på nye måder
• Udviklingslaboratoriet for Ledelse og styring
Her arbejdes henimod at skabe den eksperimenterende organisation under indsatsen:
Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer
• Udviklingslaboratoriet for Karriere
Her arbejdes med at skabe nye karrieveje under indsatserne:
Nye vejledningsformer – Nye former for virksomhedstilknytning
Dette eksperimentkatalog version 3 indeholder eksperimenter som er blevet gennemført i Uddannelseslaboratoriet
2012-2014. Nogle eksperimenter i kataloget er helt færdige, mens andre stadig er i proces. Eksperimentkatalog version 4 udkommer primo 2015. Kataloget er inddelt i kapitler svarende til de udviklingslaboratorier og indsatser, der
eksperimenteres indenfor. Under hvert kapitel er eksperimenterne grupperet i delindsatser. Nederst på hver eksperimentbeskrivelse kan du finde oplysninger om eksperimentet, som fx hvilken partnerinstitution, der har gennemført det.
Til sammen bidrager eksperimenterne med en stor mængde viden og erfaringer, som man som læser af kataloget kan
lade sig inspirere af.
God fornøjelse med læsningen!
Venlig hilsen
Dorrit Sørensen, projektchef i Uddannelseslaboratoriet
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Erhvervsrettet innovation
Med indsatsen Erhvervsrettet innovation er det målet at styrke elever og studerendes innovations- og entreprenante
kompetencer, da det anses som centralt i forhold til at styrke Danmarks fremtidige konkurrenceevne. På mange uddannelser er det i dag et lovfæstet krav, at elevernes kreativitet og innovative evner skal udvikles. I uddannelsesverdenen indebærer innovation, at uddannelsesinstitutionerne udnytter eksisterende viden eller nye ideer og opfindelser til
at frembringe en fornyelse, der kan skabe værdi.
Indsatsen Erhvervsrettet innovation indgår i program 1, hvor der arbejdes med at skabe kompetencer i verdensklasse.
Programmet forholder sig til den faglige ballast, de færdiguddannede har med sig, når de afslutter deres uddannelse.
For at sikre at den færdiguddannede har kompetencer i verdensklasse, arbejder programmet med den pædagogiske
praksis, den uddannelsessøgende møder – dvs. ’lærerens gøren mod elevens læring’.
Dette kapitel indeholder eksperimenter igangsat i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014 under indsatsen Erhvervsrettet
innovation. De fleste eksperimenter er færdige, mens enkelte er stadig i proces. Dette fremgår af eksperimentets ID
nederst på hver eksperimentbeskrivelse. Eksperimenterne er delt ind i fire dele svarende til de fire delindsatser de
bidrager til:
Indsats: Erhvervsrettet innovation
• Delindsats 1: Innovationsfremmende forløb
• Delindsats 2: Innovationsfremmende opgaveformer
• Delindsats 3: Indikatorer på innovationskompetencer
• Delindsats 4: Samarbejdsformer mellem uddannelse og aftager
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Delindsats 1
– Innovationsfremmende
forløb
ErhvErvsrEttEt InnovatIon
Delindsatsen har fokus på, at der afprøves og udvikles innovationsfremmende forløb
med afsæt i erhverv og gerne med inddragelse af eksterne aftagere:
• Undervisningsforløb, hvor elever og studerendes innovationskompetencer udvikles gen
nem den daglige undervisningspraksis enten indenfor det enkelte fag eller i tværfagli
ge sammenhænge.
• Forløb, der går på tværs af fag og uddannelser, som eksempelvis camps, events eller
konferencer.
Ønske om ny forbedret praksis
Den pædagogiske og didaktiske praksis er kendetegnet ved, at undervisere udvikler in
novationsfremmende forløb. Der er fokus på afprøvning af pædagogiske og didaktiske
metoder, processer og roller, der styrker og udvikler elever og studerendes innovative
kompetencer.
Dette indebærer, at hverdagens undervisningsforløb udvikles, kernefagligt såvel som
tværfagligt. Desuden at der på tværs af fag og uddannelser udvikles forløb, så som
camps, events og konferencer.
når undervisere løbende integrerer et erhvervsrettet fokus i den pædagogiske og didak
tiske planlægning af undervisningsforløb, styrkes og udvikles elever og studerendes er
hvervsrettede innovationskompetencer.
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Øget forståelse for entreprenørskab i
innovationscamp
Udfordring

Transformativ hypotese

TEC har afholdt innovationscamps gennem en årrække.
Behovet fra branchen og reformen medfører, at campen i højere grad bør arbejde med en styrkelse af det
entreprenante mindset og entreprenørkompetencer – i
kombination med det innovative mindset.

Vi antager, at når vi italesætter og arbejder praktisk
med entreprenørskab i såvel teori som praksis, opnår
både undervisere og elever en større forståelse for, og
evne til, at sætte de entreprenante kompetencer i spil.

Fund
• Eleverne fik forståelse for vigtigheden af prototyping gennem øvelser, hvor de fik mulighed for at bygge videre på
og gen-afprøve deres idéer
• Eleverne og undervisere blev meget inspireret af at møde iværksætteren, som de kunne spejle sig i. De oplevede
herigennem at komme helt tæt på den entreprenante proces
• Der skal fortsat arbejdes med entreprenante kompetencer – gerne lige så struktureret som med de innovative f.eks.
gennem innovationsblomsten. Man kunne forstille sig, at der blev udviklet en samlet model, hvor både de innovative og entreprenante kompetencer indgik.

Aktioner
• Lærerne blev forberedt gennem ekstra fokus på de entreprenante kompetencer i camp-forberedelsen.
• 3 lærere og en konsulent deltog i Uddannelseslaboratoriets workshop om Iværksætteri og entreprenørskab.
• Entreprenørskab skærpes herefter i drejebogen for Innovationscampen, bl.a.
- øget fokus på det entreprenante rum (KIE-modellen)og entreprenante kompetencer,
- øget vægt på prototypefremstilling
- besøg og oplæg om iværksætteri og entreprenørskab v/Iværksætter (nystartet dronevirksomhed)

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Maj 2014 til oktober
2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk
praksis
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Drejebog – Innovation i
undervisningen
Udfordring

Transformativ hypotese

I en forandringsproces, hvor innovation skal bruges
som pædagogisk platform skal drejebogen være et
lettilgængeligt opslagsværktøj i et forståeligt og tilgængeligt sprog, som underviseren kan bruge i sin hverdag
til at dyrke det innovative element.

Vi antager, at udarbejdelse af en drejebog for anvendelse af innovation som pædagogisk platform, skrevet
i et direkte sprog af faglærere for faglærere, vil kunne
bruges som et af flere værktøjer til at implementere
innovation i el-uddannelsen.

Fund
• Drejebogen er i midt i udførelsesfasen.
• Eksperimentteamet har arbejdet med rammer for indhold og processen er nu der, hvor eksperimentteamet i samarbejde med ledelsen har bestemt den endelig model.

Aktioner
• Drejebogen udføres af en række medarbejdere som indsamler viden fra eksperimenter og faglige kilder. Drejebogen tænkes udført som et opslagsværk med følgende indhold: Innovation i undervisningen – Kompetenceblomsten, Tegn på og måling af innovation – Evaluering, Forudsætninger – Lærer og elever, En innovationsmodel
– KIE, Pædagogiske overvejelser og inspiration, Tænd eleverne – Kom i gang, Kreativitetsfremmende værktøjer,
Eksempel på et forløb
• Transformation af et almindeligt forløb til et innovativt forløb: Planlægning – En skabelon (drejebog) baseret på
KIE, en ugeplan, Samarbejde med virksomheder, Svendeprøven, Skuemester, prøver, eksaminer, Undervisningsmaterialer

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Januar 2014 – november 2014

Aktionsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Innovativt praktikum
Udfordring

Transformativ hypotese

Udfordringen er at undervise Hovedforløbseleverne
i, hvad innovation er, og samtidig få inddraget deres
virksomhed i en innovationsproces. Vi arbejder med
praktikum, hvor udfordringen er at få inddraget virksomhederne i innovationssamarbejdet.

Hvis vi gør eleverne bevidste om at tænke og arbejde
innovativt tidligst muligt, vil de opleve, at det ikke kun
er i forbindelse med en problemformulering i deres
praktikum, at det er relevant med innovation. De vil
opleve, hvordan de i deres praktiske arbejde også vil
kunne tænke på muligheder for forbedringer i arbejdsprocesser, salgsmetoder og logistik.

Fund
• Kontrolgruppen skal ligesom forsøgsklassen have et spørgeskema.
• Mestre bør informeres om innovativt praktikum inden det gennemføres.
• Der bør holdes en infoaften for mestre og lærlinge mellem 2. og 3. fagklasse.

Aktioner
• Forløbet er over 3 dage. Der bliver undervist i begrebet innovation, og der iværksættes en række øvelser, for at
understøtte elevernes læringsproces i begrebet innovation.
• Vi inddrager forskellige innovative undervisningsmetoder som fx spil, stafetløb, narrative fortællinger, brainstorm,
hands-on øvelser mv.
• Forsøgsklasse med parallelklasse, der senere kan bruges i evalueringsdesignet.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Fremlæggelsesformer
Udfordring

Transformativ hypotese

Vores primære aftagergruppe er de virksomheder, som
har indgået uddannelsesaftaler med de unge. De har et
ønske, og en forventning om, at de unge blandt andet
bliver bedre til at formidle viden til kunderne.

1. Vi styrker elevernes formidlingskompetencer ved at
arbejde med fremlæggelsesformer og performance
gennem casearbejde, som skal formidles til forskellige målgrupper. Ligeledes antager vi, at den faglige
forståelse vil blive løftet.

Fremlæggelse (formidling af opgaver, projekter og
ideer) er en vigtig kompetence i forbindelse med innovation, men det er ofte en udfordring at få specielt de
fagligt svage elever til at fremlægge.

2. Den innovative undervisningsmetode (innovationsblomsten), med fremlæggelse som et centralt
element, vil styrke elevernes evne til at kommunikere og formidle, således at deres lyst og mod til at
fortælle andre om opnåede resultater vil være øget,
når de er bevidste om at resultatet skal fremlægges.

Fund
• Aktionen er i et vist omgang lykkedes i forhold til hypoteserne om bedre motivation, øget selvtillid, bedre formidlingskompetence, styrket faglighed og kreativitet. Det er dog vanskeligt at se i hvilken grad det er lykkedes for de
forskellige parametre på baggrund af eksperimentets datamateriale.
• Baseret på elevudsagn og iagttagelser er det, imod vores forventning, de svage elever, som har fået størst udbytte
af arbejdsformen, hvor fremlæggelse er helt central.
• Selve fremlæggelserne var tilfredsstillende både fagligt og i forhold til fremlæggelse.

Aktioner
• Eleverne i eksperimentklassen får udleveret en case, som skal løses i grupper. Casen vil lægge op til, at flere innovationskompetencer kommer i spil.
• Der bliver stillet krav om, at casen bliver løst i et tæt samarbejde mellem gruppens deltagere.
• Casen skal fremlægges af gruppen, og der lægges vægt på at alle gruppens deltagere kommer til at fremlægge
ligeligt.
• Ved vurderingen af fremlæggelsen læges der vægt på både formidlingen og det faglige.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

December 2013 – marts 2014

Aktionsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Innovationszoner – miljø og lokale som
baggrund for et innovativt mindset
Udfordring

Transformativ hypotese

Vi ønsker at afprøve om innovationsprocessen principielt kan gennemføres alle steder – i undervisningslokaler, elevzoner, samt på gang- og udendørsarealer.

Vi antager, at indretningen af det fysiske miljø i lokaler
og samlingssteder kan være inspirator for konkrete
innovative handlinger for elever og undervisere.
Ved at indrette lokaler/samlingssteder med innovative
værktøjer kan innovationsprocessen principielt gennemføres alle vegne.

Fund
• Eksperimentet viser, at man for ganske få midler kan lave et traditionelt undervisningslokale om til et lokale, der
giver plads til innovative processer.
• Læringsprocesser ’elev til elev’ er øget – stor brug af tavlerne og faglig ping-pong eleverne imellem.
• Selv en glasrude kan bruges til brainstorming, og eleverne kom selv frem til en ny indretning af lokalet.
• Eleverne tog mere ejerskab over lokalet, drog mere omsorg for lokalet, og brugte efter eget initiativ tavlerne til
den kernefaglige læring.
• Læringsmiljøet blev ændret fra ’lærer ved tavle’ til ’elev på bænk’ til ’elev til elev’.
• Vores endelige konklusion er, at man ikke behøver at have et specielt innovationslokale. Innovation kan lade sig
gøre overalt.

Aktioner
• Indsamling af erfarings- og inspirationsmateriale til udformning af innovative miljøer.
• Inspirationsbesøg på bl.a. DTU, Center for Forretning og Innovation og lignende institutioner, der arbejder med
innovation og innovative miljøer.
• Inddragelse af eleverne i udviklingen af innovative miljøer og via en innovativ proces.
• Konkretisering og indkøb/fremstilling af ”innovationselementer”.
• Eksperiment afvikles.
• Evaluering.
Beslutning om videreførelse.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Marts 2013 – august 2013

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Innovation som motivationsfaktor i
kernefaglig undervisning
Udfordring

Transformativ hypotese

Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte
fag fremfor at være integreret i undervisningen og
kernefagligheden.

Vi antager, at vi ved at bruge innovative metoder
kan fremme alle elevers motivation i den kernefaglige
undervisning og sikre deres ejerskab for opgaven, nye
løsningsmodeller og et ændret tankesæt.

At integrere innovation i undervisningen vil kræve en
ændret pædagogisk praksis, hvor der er fokus på kreative arbejdsformer og tværfaglighed.

Fund
• Eleverne var meget fokuserede på opgaven, da den blev stillet. Det er sjovere selv at bestemme, hvad der skal
laves.
• Eksperimentet var relevant. Det har for eleverne givet mening at arbejde med en opgave, som er meget praksisnær.
• Det praktiske slutprodukt er markant anderledes end med en klassisk H1.

Aktioner
• Eksperimentet blev udført i den ordinære undervisning på hovedforløbet for elektrikeruddannelsen – H1.
• Eleverne blev præsenteret for en praktisk opgave uden facit. Eleverne definerede selv opgaven inden for givne
rammer ved hjælp af innovationsmodeller og metoder.
• Eleverne ”tvinges” undervejs i forløbet til at arbejde opsøgende og løsningsorienteret.
• To undervisere er knyttet til forløbet og observerer på skift elevernes innovative kompetencer.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

December 2013 – marts 2014

Aktionsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læreprocesser med social innovation
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring, at Social- og sundhedsassistentelever, udover at skulle nå deres fagfaglige mål, også
skal udvikle socialt innovative kompetencer.

Ved at fokusere på udvikling af elevernes mod, kreativitet, samarbejds-, argumentations- og refleksionsevne i
et erhvervsrettet perspektiv, hvor underviserens pædagogiske og didaktiske overvejelser retter sig mod det
didaktiske perspektiv og læringsledelsesperspektivet, vil
elevernes sociale innovative kompetencer styrkes.

Fund
• Der er flere tegn på, at sociale innovationskompetencer som mod samt argumentation-, refleksion- og samarbejdsevne styrkes hos eleverne.
• Derudover er eleverne motiverede og oplever, at de får medindflydelse på undervisningen.
• Eleverne vurderer, at de får et stort fagfagligt udbytte af undervisningen og vil anbefale undervisningen til elevkammerater.

Aktioner
• Aktionerne er gennemført med Social- og sundhedsassistentelever på Social- og sundhedsassistentuddannelsen
i Herlev. Der er henover 2 iterationer gennemført 4 aktioner og et parallelforløb med traditionel undervisning. I
anden iteration er eksperimentet tilrettet for at øge fokus på sociale innovative kompetencer, herunder kreativitet.
I aktionerne har eleverne forberedt sig til undervisningen ved at overveje, hvordan og hvilken del af pensum, de
ønsker at fordybe sig i. I undervisningen præsenteres de faglige mål som undervisningen tager udgangspunkt i,
en autentisk erhvervsrettet problemstilling samt de væsentligste faglige begreber i forhold til pensum. Eleverne beslutter, hvad de vil vide om begreberne, hvordan de finder denne viden, og hvordan de vil formidle. Efterfølgende
samles klassen, hvor grupperne fremlægger, svarer på spørgsmål og diskuterer med hinanden.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Iteration 1: September 2013 –
februar 2014

Analyse- og
evalueringsfase

SOSU C

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

Iteration 2: Marts 2014 –
august 2014

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Innovationsgruppe
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at motivere eleverne til at tage
ansvar og være innovative omkring deres arbejdsmetoder og processer.

Kan vi fremme elevernes innovative kompetencer ved at
facilitere et frirum for elevernes arbejde med innovative
kompetencer?

Mange af dem har ikke et særligt stort drive til at opfinde eller produktudvikle – hverken på prototyper eller
på deres egne arbejdsprocesser.

Fund
• Det er tydeligt, at hele afdelingen er nødt til at tage ejerskab for, at et sådant projekt skal kunne lade sig gøre
fremover.
• De studerende vurderer, at de havde for kort tid til at fordybe sig i emnet og fik for mange modstridende oplysninger vedrørende den tid de havde til at udvikle deres projekter (dette skyldes at der kørte et andet større projekt i
afdelingen som, grundet flere omstændigheder, spændte ben for tilfredsstillende udførelse af dette eksperiment).
• Eleverne tog godt imod undervisningen i KIE modellen og ved en afprøvning af metoden forekom der også et
rigtigt godt flow i idegenereringen.
• Det kræver tid som er øremærket til at TRÆNE brugen af modellen, så der kan opbygges en rutine omkring brugen af den, før eleverne kan slippes fri på deres prototyper.

Aktioner
• Vi lagde ud med en model, hvor gruppen var interessebaseret og tilbød de af eleverne, som var interesserede
(i første omgang 7 elever fra både H2 og SKP på smedeuddannelsen, og anden omgang hele klassen på 11
elever), et samarbejde med ’Young Enterprize’ omkring deres produktudvikling, samt deltagelse i deres foredrag,
workshops, camps omkring innovation, samt opbakning til udvikling af prototypefremstilling af eventuelle egne
ideer og undervisning i KIE modellen som metode. Vi indkøbte også i den forbindelse en 3D printer, som skulle
give eleverne endnu bedre muligheder for at få fremstillet eventuelle ny-udviklede emner.
• I første periode på H2 August 2013 skulle der sideløbende med dette eksperiment køre et andet projekt. Det
endte med at dette andet projekt fik præcedens over eksperimentet, og derfor kom det aldrig rigtig i gang. I eksperimentgruppen blev der derfor aftalt, at man ved start på næste hovedforløb ville køre hele programmet. Denne
omgang måtte desværre også opgives pga. et for stort arbejdspres i afdelingen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Oktober 2012 – september
2013

Aktionsfase

CPH West

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Google IO
Udfordring

Transformativ hypotese

Stadig mere instruktion og undervisning bør kunne finde sted på nettet. Hvordan kombinerer man mødet face
to face med instruktion og undervisning på nettet?

Kan vi få skabt en ny form for læring ved at kombinere
instruktion og information på nettet (her en google IO
konference) med face to face undervisning?

Fund
• Der var interesse for fænomenet, og det kan klart bruges som interesseskabende.
• Google IO – vil grundet sin struktur, være for feinschmeckere blandt de studerende, da der ikke er nogen direkte
forbindelse mellem læringsmål og dét der måtte ske på konferencen.
• Som interessefællesskab og studenteraktivitet er arrangementet godt. Det samme gælder for læringsmiljøet.
• Det er en udfordring for organisationen, hvor nye samarbejderelationer er fordret og skal afprøves.

Aktioner
• Vi har afholdt face to face diskussioner med en faglig kompetent tovholder. Der var stor tilfredshed med arrangementet, men det vil skulle foregå i Polyteknisk Forening regi snarere end som del af en undervisning.
• Vi arbejder videre med problemstillingen i en anden sammenhæng for at se, om vi kan bruge instruktions- og
undervisningsafprøvningsdelen indenfor efteruddannelse.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Februar 2013 – august 2013

Implementeringsfase

DTU diplom

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
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Vi investerer i din fremtid

19
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Elevundervisning
Udfordring

Transformativ hypotese

Vi vil have vores elever til enten at undervise i et fagligt
emne eller at afvikle innovationsforløb med udgangspunkt i KIE modellen for folkeskoleelever (besøgselever
på skolen). Vi mener, at vores elever bliver motiverede
af at skabe værdi for andre elever.

Elever oplever øget motivation ved at undervise andre
elever. De skal forstå det faglige indhold bedre og kunne formidle stoffet. Derfor vil det øge deres innovative
kompetencer og deres formidlingskompetencer.

Fund
• Gymnasieelever oplever i forskellig grad øget motivation ved at undervise folkeskoleelever. Nogle oplever det
meget motiverende at skulle videreformidle et stof til yngre elever og at tage ansvaret for en gennemførsel af et
godt forløb på sig. Andre elever oplever i mindre grad en motivation.
• Gruppestørrelsen blev et tema, som har trådt frem i analysen. Det har haft betydning, hvor mange elever der
skulle undervise folkeskoleeleverne. Grupper af fire har i flere tilfælde resulteret i, at nogle har været meget aktive,
mens andre ikke har fået noget ud af undervisningssituationen.
• Folkeskoleeleverne ville hellere undervises af 2.g’erne end af lærere på skolen.

Aktioner
•
•
•
•

Planlægning af forløbet
Afvikling af undervisning (Camp) for elever i 2.td
Undervisning af folkeskoleelever
Evaluering

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Gamification
Udfordring

Transformativ hypotese

Flere studerende møder ikke op til undervisningen, og
når de møder op, vil en del af de studerende vælge
at bruge undervisningstiden til at være på Facebook,
spille, surfe og chatte på computer osv. Mange studerende giver i evalueringer udtryk for, at undervisningen
er kedelig og uinspirerende, og at dét er årsagen til, at
de bliver væk.

Når et traditionelt lineært undervisningsforløb re-designes efter game design retningslinjer, involverer det
elementer såsom:
• Øget engagement
• Underholdning/nydelse
• Mening og formål
• Autotelisk(*) handling
• Flow
• Deltagelse øges
• Vekselvirkende kultur
* En autotelisk handling er en handling, der er til for
sin egen skyld, fordi dét at opleve den, er det vigtigste
mål i sig selv.

Fund
• Vi er i fase 2, og derfor er der ikke gjort fund endnu.

Aktioner
• Udvikling af en it-platform, hvori der kan lægges læringsobjekter, som kan tilgås af de studerende over internettet.
• Ny tilrettelæggelse af læringsindhold.
• Almindelig klasseundervisning gennemføres ikke på dette fag, men i stedet skal de studerede selv hente læringsobjekter og udføre de opgaver, der indgår i læringsobjektet. For hvert læringsobjekt har den studerende
mulighed for at vælge alternative læringsformer, således vedkommende kan vælge det, der passer bedst til hans/
hendes læringsstil. Der er indbygges et konkurrenceelement ved, at de studerende på holdet kan se, hvor langt de
hver især er i at gennemføre de krævede læringsobjekter.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – september
2014

Aktionsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Den innovative underviser
Udfordring

Transformativ hypotese

Der er ofte begrænsede muligheder for systematisk
erfaringsopsamling og udveksling mellem underviserne,
som kan bruges af den enkelte samt af organisationen
(f.eks. leder og medarbejdere på den enkelte uddannelse) til at udvikle didaktiske kompetencer. Eksperimentet har særligt fokus på en dimension, der består i
underviserens personlige tilgang til undervisningen som
element i et systematisk arbejde med udvikling af undervisningskvaliteten. Endvidere synes det underbelyst,
hvordan underviserens tilgang, herunder underviserens
håndtering af sin personlighed og sine personlige reaktioner mv., spiller ind og kan arbejdes med.

Den overordnede idé til eksperimentet er at igangsætte
og facilitere en proces i undervisergruppen, hvor der
sættes fokus på innovative, pædagogiske og didaktiske
virkemidler, samt videndeling, erfaringsudveksling og
underviserens personlige tilgang til undervisning med
henblik på udvikling af den enkelte undervisers kompetencer..
Ved at gennemføre en proces, der følger et nærmere
bestemt koncept for systematisk at arbejde med pædagogiske, didaktiske og personlige kompetencer, vil
underviserne opleve, at de i højere grad kan udpege,
hvad de ønsker at arbejde med og ændre i forhold
til egen undervisningspraksis. Dette vil således styrke
den enkelte undervisers mulighed for at opsætte mål
for planlægning og gennemførelse af undervisningen
og ligeledes understøtte den enkelte underviser i at
gennemføre et forløb, hvor de ønskede mål nås.

Fund
• Endelige fund har ikke materialiseret sig, da eksperimentet er i fase 2-3 (Udførelse-Evaluering)

Aktioner
• Afklaringsworkshop om, hvilke temaer underviserne finder relevante at arbejde med.
• Workshop med fokus på diskussion af, hvad der opfattes som god undervisning.
• Møder med fastlagt dagsorden på baggrund af de temaer, som undervisergruppen har fundet frem til i fællesskab.
• Underviserdagbog
• Workshop med fokus på pædagogiske teorier og didaktiske værktøjer samt diskussion af muligheder og barrierer
i forhold til at udvikle sig som underviser.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – september
2014

Analyse- og
evalueringsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Delindsats 2
– Innovationsfremmende
opgaveformer
ErhvErvsrEttEt InnovatIon
Delindsatsen er optaget af, at der udvikles og afprøves innovationsfremmende opgave
former, der inddrager autentiske problemstillinger fra erhverv.
Ønske om ny forbedret praksis
Pædagogisk didaktisk praksis er kendetegnet ved opgaveformer, der udfordrer og styr
ker elever og studerendes erhvervsrettede innovative kompetencer.
når undervisere med afsæt i erhverv designer innovative opgaver med autentiske pro
blemstillinger, skærpes elevers og studerendes evne til at løse udfordringer i erhvervenes
praksis og mod til at komme med bud på nye veje.
Flere opgaver tilrettelægges i samspil med virksomhederne. opgaverne udformes ud
fra en helhedsforståelse, der kommer hele vejen rundt om opgaven. Udover at øge fag
ligheden sikrer arbejdet med opgaverne, at elever og studerende får indsigt i, hvor
dan innovative kompetencer bidrager til bæredygtige løsninger i arbejdsmæssige
sammenhænge.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Opgavebank på tværs af skole og
praktik
Udfordring

Transformativ hypotese

Nye opgaveformer. Autentiske opgaver, der tager
afsæt i virkelige problemstillinger fra praksis.

Vi antager, at vi kan udvikle elevernes innovative kompetencer ved, at eleverne arbejder med virkelighedsnære opgaver i skole og praktik. Eleverne får koblet
teori og praksis bedre sammen, og er klar til at møde
næste skoleforhold. Når eleverne arbejder innovativt,
og med autentiske opgaver i praktikken, får de styrket
de innovative kompetencer og skærpet opmærksomheden. Kernepunktet er, at det de skal arbejde med
kommer fra denne bank. Vi sammenligner med et
normalt forløb.

Understøtte autentiske udfordringer. Eleverne skal have
mulighed for at udvikle og arbejde med deres innovative kompetencer (åbne opgaver, hvor der ikke er svar),
samt arbejde med prototyper og visualiseringer.

Fund
• Grundlag for eksperimentet er samarbejde/dialog med branchens virksomheder om opgaver, der tager afsæt i
virkelige problemstillinger i praksis.
Det er ikke lykkedes eksperiment teamet at få virksomhederne til at bidrage til opgavebanken.
Fokus har været på opgaver, som virksomhederne er i gang med, men en enkelt virksomhed har nu åbnet op for
at eksperiment teamet kunne basere opgaver på ældre entrepriser.

Aktioner
• Indsamle opgaver, som har erhvervsrettet indhold. Opgaverne indsamles i samarbejde med virksomhederne. Kravene til opgavebanken stilles ud fra kompetencehjulet – kreative-, handle-, navigations-, samarbejds- og kommunikationskompetencer. Banken har basis i ’its-learning’.
• Opgaven løses i praktikken. Eleverne repeterer gennem en fremlæggelse, upload af video-fil, foto etc.
• Eleverne skal arbejde fremadrettet mod næste skoleophold. Virksomheden skal sige fra start af, at det er en god
idé – Eleven må ikke stå som ”Palle alene i verden”
• Tovholder for eksperimentet tager på virksomhedsbesøg i praktikperioden. Besøgene skal sikre den løbende udvikling af opgavebanken samt bidrage til indsamling af evalueringsdata.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – i gang

Analyse- og evalueringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Inkubator
Udfordring

Transformativ hypotese

Elever på htx har en fagindelt skoledag og arbejder
derfor kun tværfagligt i særlige perioder indenfor deres
studieområde og ved andre særligt tilrettelagte forløb.
Vi vil i dette eksperiment tilgå udfordringen ved at få
eleverne til at arbejde med selvstændige projekter, der
går på tværs af fagene på skolen, samt har et eksternt
sigte.

Elever der arbejder med selvvalgte elevdefinerede
projekter er mere motiverede i deres skolegang og
arbejder kreativt og innovativt med det faglige indhold.
De vil få den energi og motivation som iværksættere
lægger for dagen.

Fund
•
•
•
•

Ekstern aftager virker.
Det er en reel opgave, som har været et problem for et firma.
Prototyper der nærmest kunne tages i brug.
En hvis bredde i løsningerne, men der er ikke tænkt meget ’vildt’ eller innovativt.

Aktioner
• Med inspiration fra virksomheden Google vil vi lave et elevprojekt, der er defineret af eleverne, som de bruger én
dag om ugen på at arbejde med. Googles medarbejdere bruger én dag om ugen på at arbejde med deres eget
projekt, som ikke har med virksomhedens kerneydelse at gøre som fx at opstarte egen virksomhed.
• Eleverne har været inddraget i at planlægge forløbet sammen med en ekstern aftager (Hareskov Electric).
• Forløbet varede 4 uger, hvor der i to hele dage pr. uge var fokus på opgaven.
• Eleverne præsenterede deres projekt og prototype for virksomheden som en afslutning på projektet.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Handlingsorienteret projektformidling
Udfordring

Transformativ hypotese

Formidlingen af det problemorienterede projektarbejde
på SOSU C Gladsaxe bliver en reproduktion af viden
(”Hvad”) og i mindre grad en kreativ anvendelse af
denne viden, hvor der kan foreslås forskellige konkrete
handlinger (”Hvordan”).

Ved at forskyde den mundtlige og skriftlige formidling
til projekt 1 på Trin 2 fra hinanden, er det muligt at
skabe et læringsmiljø, der fokuserer på, og synliggør
de handlinger, og handlingskompetencer, der kan
indgå i konklusionen af, hvordan en sundhedsfaglig
problemstilling løses.

Fund
• Eleverne inddrager handlinger til at vise ”hvordan”, og formidlingerne er mere handlingsorienterede end refererende (”hvad”).
• Eleverne er mere kreative og innovative ved at vælge alternative handlinger, og de bruger flere forskellige pædagogiske virkemidler som fx video, rollespil og modeller.
• Eleverne bruger flere praksisnære hjælpemidler som fx BT apparater, dokumentationsskemaer (EWS, smerteskala)
for at gøre formidlingen mere handlingsorienteret.
• Eleverne kan efterfølgende skabe større sammenhæng mellem problemformulering og konklusion i den skriftlige
formidling.

Aktioner
• I projektarbejdet arbejdede alle eleverne i den første uge med en række arbejdsspørgsmål, herunder love, regler,
teorier og begreber, som skulle kvalificere elevernes problemformulering. Der blev fokuseret på den mundtlige
formidling og vigtigheden af, at disse var handlingsorienterede. Den mundtlige formidling blev placeret en uge før
aflevering af det skriftlige produkt.
• Det har været vigtigt at skabe et rum, hvor eleverne havde mest mulig motivation og muligheder for at afprøve
forskellige metoder. Vægten i formidlingen er max. 25 % på ”hvad” og min. 75 % på ”hvordan”.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Oktober 2013 – juni 2014

Implementeringsfase

SOSU C

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Simuleret praksis
Udfordring

Transformativ hypotese

I værktøjsorienterede fag på Diplomlederuddannelsen
i projektledelse opfattes værktøjerne ofte som enkle og
ukomplicerede. Udfordringerne opstår ved implementering i praksis.

Hvis vi designer og italesætter et projektkursus som
et projekt, med udgangspunkt i fagets læringsmål, vil
deltagerne få en større indsigt i fagets kompleksitet.
De studerende vil eksperimentere med forskellige
måder at kommunikere om projekter, projektmetoder
og projektværktøjer til organisationen, så de er bedre
rustet til at anvende fagets metoder og værktøjer efter
kurset.

Fund
Erfaringerne efter første iteration var:
• Der var positiv respons fra deltagerne ift. ideen, men tiden til at løse opgaven var en udfordring.
• At få deltagerne til at inddrage egen praksis i eksperimentet viste sig sværere end forventet.
• Der var grundlag for at arbejde videre med nye måder at inddrage erfaringer fra praksis.

Aktioner
I første iteration blev følgende aktioner gennemført:
• Deltagerne skulle i grupper besøge hinandens organisationer og anvende fagets værktøjer.
• Deltagerne skulle afrapportere erfaringer med anvendelsen i praksis ifm. undervisningen.
I anden iteration bliver følgende aktioner gennemført:
• Deltagerne anvender en praksissimulator i undervisningen, hvor situationer fra praksis bearbejdes.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Oktober 2013 – juni 2014

Implementeringsfase

SOSU C

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Delindsats 3
– Indikatorer på innova
tionskompetencer
ErhvErvsrEttEt InnovatIon
Delindsatsens formål er at sætte fokus på udvikling og anvendelse af indikatorer på
innovationskompetencer med henblik på at kunne vurdere og evaluere elevernes og stu
derendes innovationskompetencer.
Ønske om ny forbedret praksis
Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved, at undervisere har et fælles fagsprog om,
hvad innovative kompetencer er, hvordan de vurderes, og hvordan de evalueres.
Undervisere udvikler, vurderer og evaluerer innovative kompetencer gennem indikatorer,
der udtrykker innovation. Der anvendes evalueringsværktøjer, som er processuelle og lø
bende udvikles i samarbejde med faglige fora og erhvervslivets aftagere.
når der blandt undervisere er en fælles forståelse af, hvad innovative kompetencer in
debærer, og hvordan de vurderes og evalueres, skabes et undervisningsmiljø, der mulig
gør, at den enkelte elev eller studerendes erhvervsrettede innovative kompetencer styrkes
og udvikles.

DEN EUROPÆISKE UNION
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Prøveformer
Udfordring

Transformativ hypotese

Hvordan anskueliggøres innovative kompetencer ved
prøver som f.eks. svendeprøven?

Vi antager, at det i samarbejde med skuemestre er muligt at vurdere elever på deres innovative kompetencer
ved svendeprøven.

Fund
• Eksperimentet er i udførelsesfasen – 9 elever har meldt sig frivilligt til at blive vurderet på deres innovative kompetencer og skuemestrene er fundet.
• Underviseren vurderer imidlertid, at eleverne er så svagt fagligt i forhold til det krævede niveau ved svendeprøven, at han i samarbejde med lederen har afbrudt eksperimentet.

Aktioner
• Eleverne i svendeprøveklassen introduceres for ”Innovationsblomstens” 5 kompetencer: Handle, navigation, kommunikation, samarbejde, kreativitet. Eleverne får tilbud om et tillæg til deres svendeprøve, hvor de vurderes på
disse kompetencer.
• Fagets skuemestre introduceres til det særlige element ved svendeprøven.
• Eksperimentteamet tilpasser målskema i samarbejde med skuemester til evaluering af innovative kompetencer.
• Eleverne skal ud over den faglige del lave en slags dokumentation. Undervejs i denne dokumentationsfase skal
man dokumentere, hvorfor man har valgt denne løsning i relation til f.eks. innovative kompetencer.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Juni 2014 – oktober 2014

Aktionsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Innovationsmanifest: Vurdering
af innovative kompetencer og
performancekompetencer
Udfordring

Transformativ hypotese

Elever på htx har en fagindelt skoledag og arbejder
derfor kun tværfagligt i særlige perioder indenfor deres
studieområde og ved andre særligt tilrettelagte forløb.
Vi vil i dette eksperiment tilgå udfordringen ved at få
eleverne til at arbejde med selvstændige projekter, der
går på tværs af fagene på skolen, samt har et eksternt
sigte.

Elever der arbejder med selvvalgte elevdefinerede
projekter er mere motiverede i deres skolegang og
arbejder kreativt og innovativt med det faglige indhold.
De vil få den energi og motivation som iværksættere
lægger for dagen.

Fund
•
•
•
•

Ekstern aftager virker.
Det er en reel opgave, som har været et problem for et firma.
Prototyper der nærmest kunne tages i brug.
En hvis bredde i løsningerne, men der er ikke tænkt meget ’vildt’ eller innovativt.

Aktioner
• Med inspiration fra virksomheden Google vil vi lave et elevprojekt, der er defineret af eleverne, som de bruger én
dag om ugen på at arbejde med. Googles medarbejdere bruger én dag om ugen på at arbejde med deres eget
projekt, som ikke har med virksomhedens kerneydelse at gøre som fx at opstarte egen virksomhed.
• Eleverne har været inddraget i at planlægge forløbet sammen med en ekstern aftager (Hareskov Electric).
• Forløbet varede 4 uger, hvor der i to hele dage pr. uge var fokus på opgaven.
• Eleverne præsenterede deres projekt og prototype for virksomheden som en afslutning på projektet.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Innovationsmanifest: ’4 hvide T-shirts’
Udfordring

Transformativ hypotese

Hvordan underviser vi i innovation og måler /dokumenterer de opnåede innovationskompetencer på
e-designuddannelsen? Hvordan skal teorien bruges?
Udvikler de studerende et begrebsapparat jf. læringsmål og beskrevne innovationskompetencer for faget
innovation og uddannelsen generelt?

Ved at observere, analysere og før- og efterteste et
undervisningsforløb i innovation (4 hvide T-shirts) kan
vi udvikle en innovationstaksonomi, og evt. få inspiration til en ny eksamensform, samt dokumentere, hvilke
didaktiske og faglige greb, der skaber innovationskompetencer med henblik på at kvalificere vores undervisning og udvikle den.

Fund
Særlige didaktiske kendetegn ved innovationsforløbet ’4 hvide t-shirts’:
• Erfaring gennem at gøre/praksis.
• Risikovillighed/være modig – ’Vi kaster dem ud på dybt vand med vilje’.
• Tidsfaktoren – en relativt kort projektperiode.
• 3 minutters pitchet (inkl. kåring i 3 kategorier og feedback fra underviserne)
• Refleksionsrum gennem postbearbejdning.

Aktioner
•
•
•
•

Observationer af undervisningen
Spørgeskemaer før og efter undervisningsforløbet
Dokumentanalyse
Refleksionslogbog

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

September 2013 – februar
2014

Aktionsfase

KEA

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Innovationsmanifest: Ny eksamensform
Udfordring

Transformativ hypotese

Hvordan underviser vi i innovation, samt måler og
vurderer (de opnåede) innovationskompetencer på
e-designuddannelsen? Hvordan bruges teorien? Udvikler de studerende et begrebsapparat jf. læringsmål og
beskrevne innovationskompetencer for faget innovation
og uddannelsen generelt, og afspejler dette sig til 1.
års eksamen, hvor faget ’Innovation’ afsluttes?

Hvordan kan vi nytænke eksamen, så den afspejler de
innovative og erhvervsrettede aspekter ved uddannelsen, og samtidigt er relateret til virkeligheden?

Fund
• Ingen endnu, da eksperimentet ikke er afsluttet.

Aktioner
• Observationer af 1. års eksamener.
• Analyse af eksamensobservationer.
• Workshop for at udvikle en ny eksamensform.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Marts 2014 – august 2014

Aktionsfase

KEA

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Delindsats 4
– samarbejdsformer mel
lem uddannelse og aftager
ErhvErvsrEttEt InnovatIon
Delindsatsen har fokus på at udvikle nye samarbejdsformer mellem uddannelse og af
tager. I samarbejdet udvikler og afprøver uddannelsessted og aftagere sammen uddan
nelsesinitiativer, der har til formål at sikre, at elever og studerende udvikler og træner er
hvervsrettede innovationskompetencer.
Ønske om ny forbedret praksis
Uddannelsespraksis er kendetegnet ved, at der er etableret et samarbejde mellem ud
dannelsesinstitution og relevante aftagere. I samarbejdet udvikler og designer de samar
bejdende parter projekter, forløb eller lignede, der fremmer elever og studerendes inno
vative kompetencer.
samarbejdet indebærer, at parterne i fælleskab tager afsæt i autentiske udfordringer,
der svarer på virksomheders behov for nye løsninger. samtidig udvikles praktikstedets
oplæringsdidaktik med henblik på at styrke elever og studerendes innovative kompeten
cer.
når uddannelsesinstitutioner og aftagere aktivt samarbejder om udvikling af elever og
studerendes innovative kompetencer, udvikler elever og studerende erhvervsrettede inno
vative kompetencer, der matcher aftageres behov.

DEN EUROPÆISKE UNION
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Tværdisciplinær innovation
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at få etableret en gruppe af studerende dækkende flere fagligheder.

• Kan man lave en færdig prototype for et eksternt
firma over et semester med studerende fra mekanik
og elektronik?
• Kan der formes et tværfagligt valgfag med innovation og forretningsforståelse?

Det er samtidig en udfordring at få dem og et eksternt
firma til at arbejde sammen.

Fund
• Data viser, at der skulle have været en mere klar forventningsafstemning mellem firma og studerende, samt vejledere inden kursusstart.
• Elektronikstuderende kan ikke bidrage med så meget fagligt til løsningen, da det viser sig hensigtsmæssigt at
benytte trykluft til styringen.
• Programmering af PLC læres af deltagerne.
• Estimering af ressourcen i værkstedet skulle have været på plads inden man stod og skulle bruge værkstedet og
medarbejderen => forsinkelse i færdiggørelse af prototypen.
• Prototypen blev ikke færdig i semesteret. Den blev færdiggjort ved hjælp af en ekstra indsats fra de studerende,
der medvirkede i august.
• Spin – off et afgangsprojekt til færdiggørelse af prototypen.
• Det var en udfordring, at UddX perioderne ikke harmonerede med vores semesterplanlægning.

Aktioner
• Vi holdte ugentlige projektmøder med studerende og en virksomhedsrepræsentant – kreative løsninger på problemer og tidsplanlægning.
• Der opstod rygter om, at de studerende ikke arbejdede godt nok – opklarende samtale med virksomhedsrepræsentant og med de studerende.
• Der blev søgt midler til finansiering af merarbejdet – videnskupon og den blev efterkommet.
• Projektet ledte til formulering af et praktikprojekt, samt et afgangsprojekt i forår 2014.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

December 2012 – august
2013

Implementeringsfase

DTU diplom

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

34

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Sommerhøjskole
Udfordring

Transformativ hypotese

Vi mangler en bedre bro mellem studerende på Center
for Videreuddannelse/erhvervsliv og ingeniørstuderende.

Kan vi få skabt en ny form for læring ved at kombinere erfarne ingeniører og ledere med studerende i et
læringsrum, hvor begge parter er ligestillede?

Fund
•
•
•
•
•
•

Konceptet var en stor succes. Vi arbejder derfor videre med det.
Samarbejdet var grundlaget for hele innovation- og prototypesammenhængen.
Se disse videoer på www.youtube.com for mere information:
’Introduktion til Innovation’
’Det tætte samarbejde’
’Vi har lykkedes’

Aktioner
• Der arbejdes videre med området og arbejdsformen – også udenfor dette koncept.
• Vi er i gang med at udvikle idéen yderligere. I kraft af de prototyper som ingeniører laver, kræver denne form for
innovation ofte, at forretningsmodellen bliver ændret. Dette kan vendes om til: Hvad kan afløse den forretningsmodel I har i dag? Det teoretiske udgangspunkt er Schumpeters ’Kreativ Destruktion’. Denne del gennemføres i
sommeren 2014.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Februar 2013 – september
2014

Analyse- og evalueringsfase

DTU diplom

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Erhvervsrettet Innovationspanel
Udfordring

Transformativ hypotese

Undervisning i innovation mangler kobling til den innovation, som finder sted i praksis.

Undervisning i innovation mangler kobling til den innovation, som finder sted i praksis.

Interessenterne mangler ejerskab, og skolen mangler
input, til kvalificering af innovative slutkompetencer for
elektrikerlærlinge.

Interessenterne mangler ejerskab, og skolen mangler
input, til kvalificering af innovative slutkompetencer for
elektrikerlærlinge.

Fund
• Eksperimentet har åbnet for en målrettet dialog mellem virksomheder, branche og erhvervsskole om innovation
• Resultatet er en fælles formulering af en række innovationskompetencer, og enighed om, at skole, branche og
virksomheder skal arbejde frem imod at styrke disse både på skolen og i praktikken

Aktioner
•
•
•
•
•

En nedsættelse af innovationspanel bestående af virksomheder og organisationer
Der er afholdt 4 møder i Innovationspanelet
Indlæg om panelet på TEC’s bestyrelseskonference
Spørgeskemaundersøgelse til panelets deltagere
Artikel i TEC på TRYK om panelets arbejde

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Erhvervsrettet innovation

Marts 2013 – februar 2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Talent og motivation
Talentudvikling ses som en nødvendighed for på sigt at kunne bevare den danske konkurrenceevne på globalt plan.
Talentudvikling ligger højt på den uddannelsespolitiske dagsorden, og i de senere år har der været stigende fokus på
at gøre en ekstra indsats for talenter i det danske uddannelsessystem. Der skal i højere grad arbejdes systematisk og
strategisk med talentudvikling i denne kontekst. Det betyder, at de erhvervs- og professionsrettede uddannelser bør
sætte særligt fokus på talentudvikling og undersøge, hvordan et talentfokus kan medvirke til at udvikle uddannelserne.
Indsatsen Talent og motivation fokuserer på udvikling og gennemførelse af talentfremmende forløb. Indsatsen er optaget af at der udvikles metoder, modeller, værktøjer og koncepter til at gennemføre undervisningsforløb, hvor talenter
udvikles, og til at gennemføre fokuserede talentforløb.
Indsatsen Talent og motivation indgår i program 1, hvor der arbejdes med at skabe kompetencer i verdensklasse.
Programmet forholder sig til den faglige ballast, de færdiguddannede har med sig, når de afslutter deres uddannelse.
For at sikre at den færdiguddannede har kompetencer i verdensklasse, arbejder programmet med den pædagogiske
praksis, den uddannelsessøgende møder – dvs. ’lærerens gøren mod elevens læring’.
Dette kapitel indeholder eksperimenter igangsat i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014 under indsatsen Talent og
motivation. De fleste eksperimenter er færdige, mens enkelte stadig er i proces. Dette fremgår af eksperimentets ID
nederst på hver eksperimentbeskrivelse. Eksperimenterne er delt ind i fire dele svarende til de fire delindsatser de
bidrager til:
Indsats: Talent og motivation
• Delindsats 1: Talentfremmende forløb
• Delindsats 2: Talentfremmende undervisningsformer
• Delindsats 3: Udvikling af samarbejdsformer
• Delindsats 4: Talentbegreb

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Delindsats 1
– talentfremmende forløb
talEnt og motIvatIon
Denne delindsats fokuserer på udvikling og gennemførelse af talentfremmende forløb –
gerne med inddragelse af eksterne aftagere:
• Undervisningsforløb, hvor talenter udvikles i den daglige undervisningspraksis, for ek
sempel i form af talentspor,
• Forløb som eksempelvis skills events, masterclasses og konferencer.
Ønske om ny forbedret praksis
Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved, at undervisere udvikler talentfremmende
undervisningsforløb, der understøtter, motiverer og styrker forskellige typer af talenter.
talentfremmende forløb indgår både som hverdagspraksis i kernefaget, såvel som i
camps, events eller konferencer, hvor undervisere spotter, udvikler og styrker elevers og
studerendes talentpotentiale.
når undervisere udvikler og gennemfører talentfremmende aktiviteter, styrkes studeren
des og elevers talentudvikling og motivation.
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Apps i undervisningen
Udfordring

Transformativ hypotese

Eksperimentet har som målsætning at øge fastholdelsen
mærkbart, hvor eksperimentet arbejder med en udfordring om at forbedre omdømmet på vores uddannelser
og tiltrække flere elever.

Hvis der udvikles innovative undervisningsformer med
inddragelse af Smartphones, vil man fremadrettet kunne fastholde flere elever i deres uddannelse og udvikle
nye undervisningstilgange, der i højere grad kunne
øge motivationen til at lære, uddanne sig og finde sit
talent.

Fund
• Kun 1 % af eleverne havde Windows Phone, og relevansen kan derfor øges, hvis programmeringen blev udbredt
til andre smartphones.
• En større inddragelse af Apps i undervisningen på et programmeringsniveau vil øge motivationen til at lære,
uddanne sig, og finde sit talent.
• Det virker dog meget demotiverende for eleverne, at Apps-projektet ligger forkert i forhold til uddannelsens integrerede faglige forløb og målpinde, endvidere at lærerne ikke havde de rette faglige kompetencer eller tiden til at
guide eleverne.
• 60 elever var engageret ved Hackathon, der blev en stor succes.
• Det er meget sjældent, at dataelever bliver ud over den normale undervisningstid, og det er yderst sjældent, at se
så mange elever deltage i en faglig sammenhæng, som det har været tilfældet i perioden med Apps-projektet.

Aktioner
• ’Teach the Teacher’: Kompetenceudvikling hos Microsoft af undervisere.
• Kick-off seminar: Workshop faciliteret af Microsoft for grundforløbelever i fire DATA klasser.
• I 4-8 uger udvikler eleverne løbende Apps i undervisningen. Der arbejdes med hele forretningsprocessen fra idé
til udvikling af det færdige produkt.
• Eksperimentet afsluttes med et ’Hackathon’, hvor eleverne går i teams og udvikler deres ’firma’ og App. De bedste
ideer sendes videre til store nationale og internationale konkurrencer.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Maj 2013 – november 2013

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk
praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
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Talenthold
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring, at automekanikerbranchen er
særligt konkurrenceudsatte, da det er meget vanskeligt
at få en praktikplads. Der ligger en følgende udfordring i at øge elevernes motivation, få dem til at yde
deres yderste og tage initiativ til at udføre et stykke
arbejde på egen hånd.

Hvis vi sammensætter et særligt talenthold på grundforløbet, og udfordrer dem med undervisning på højere
niveau end de øvrige elever, så vil vi fremme deres
motivation for at yde deres bedste. Dette vil medføre,
at vi kan udvikle flere talenter og herved have større
chancer for at få en læreplads.
Vi skal arbejde meget målrettet med at opmuntre og
rose elevernes indsats, hvilket vi antager vil øge fastholdelsen.

Fund
Eksperimentet er endnu ikke endeligt afrapporteret, men tendenser i evalueringerne viser:
• Eleverne er mere tilfredse end gennemsnittet for tilsvarende elever på dette grundforløb.
• Positivt overraskede underviserne efter oplevelsen af, hvor motiverede eleverne er gået til opgaven. Det er samtidig blevet tydeligt for underviserne, at sociale kompetencer og samarbejdsevner spiller en afgørende rolle i
forhold til at kunne udvikle sit talent.
• Eksperimentklassen har et samlet frafald på små 5,5 pct., hvor det gennemsnitlige frafald på indgangen for bil, fly
o.a. transportmidler er 27,6 pct.

Aktioner
• I et eksisterende team udpeges et antal elever til at indgå i et talentteam. De undervises i engelsk og naturfag på
et niveau, der er højere end de øvrige elever.
• Eleverne bliver delt i 4 grupper og skal i gruppen diskutere og planlægge den opgave, de står over for. Fokus på
projektarbejde.
• Eleverne starter med en motor og fire hjul, og ender med at stå med et brugbart køretøj. Deres produkt præsenteres på messen Scor Fremtiden i Hillerød den 1.-3. oktober 2013.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2013 – oktober
2013

Analyse- og
evalueringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Talentspor
Udfordring

Transformativ hypotese

I produktionsvirksomheder samarbejder laboranter
og procesteknologer. Laboranter arbejder med kvalitetssikring gennem hele produktionskæden fra kontrol
af de indgående råstoffer henover udtagne prøver i
processen og til de endelige slutprodukter, mens styring
og regulering af produktionsprocessen kontrolleres
af procesteknologer. Dette samarbejde reflekteres på
nuværende tidspunkt ikke i uddannelserne. produktionskæden inden for følgende fagområder: fødevare,
biobrændsel, kemisk syntese eller fermentering.

De studerende (laborant og procesteknolog) får igennem grunduddannelsen og tilrettelæggelsen af ét spor
en bedre forståelse for hinandens kompetencer, således
at de er bedre rustet til at opnå ansættelse i virksomheder, hvor der er tværfagligt samarbejde.

Fund
• Studerende blev inddraget i planlægning og beslutningsprocessen og derved opnåede indflydelse og ejerskab for
projektet. Derved blev de motiverede. Undervisere fungerede som facilitator i stedet for den klassiske lærerolle
• Eksperimentet har givet anledning til at man på laborant og procesteknolog uddannelsen er gået videre med
tanken om et talentspor samt om at køre kurser som er tværprofessionelle.
• Så man kan sige at dette projekt har været et pilotprojekt for afdelingen.
• De studerende mangler kendskab til hinandens uddannelser betyder at de ikke udnytter de ressourcer som de
andre medbringer.
• Studerende blev inddraget i planlægning og beslutningsprocessen og derved opnåede indflydelse og ejerskab.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2013 – marts 2014

Implementeringsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Accelereret studieforløb
Udfordring

Transformativ hypotese

Fokus er ofte rettet mod udvikling af tilbud til de
studerende, som har de dårligste forudsætninger for
at gennemføre uddannelsen, og derved ”overses”
de ressourcestærke studerende. Disse kan tænkes at
miste motivationen og forlade uddannelsen til fordel
for uddannelser med højere krav. Derfor fokuseres på
udvikling og afprøvning af et tilbud til de særligt motiverede og talentfulde studerende (udfordre og stimulere
på anderledes vis end tidligere).

Når studerende tidligt i uddannelsen spottes med
særlige ressourcer/talent, kan de, ved at gennemgå et
specielt pædagogisk tilrettelagt klinisk forløb i samme
radiologiske afdeling, gennemføre modul 3 og modul
4 på den halve tid, og med mindst samme faglige
resultat som de øvrige studerende. Derved kan de gennemføre uddannelsen på kortere tid end normeret.

Fund
• De to deltagende radiografstuderende gennemførte og bestod de to moduler på den halve tid. Det kan således
konkluderes, at forløbet har givet de studerende de kompetencer, der var nødvendige for at bestå modulerne.
• Modul 3 vurderes bestået/ikke bestået, hvorimod modul 4 bestås med karakter. De to studerende præsterede en
smule lavere end de tidligere gennemsnit på modulet. Dog er grundlaget på to studerende meget begrænset og
yderst snævert at konkludere ud fra.
• Tilrettelæggelsen af forløbet med den planlagte metode og de planlagte aktiviteter virkede og var brugbare. Overordnet er studieunit en velegnet metode, men også ret ressourcekrævende for alle involverede.
• Forløbet er energikrævende for alle involverede og handler ikke kun om faglig kvalificering, men i høj grad om at
arbejde med motivation, mening, lyst og drivkraft.

Aktioner
•
•
•
•
•
•
•

StudieUnit med samme kliniske vejleder i otte uger fra mandag til fredag.
Fokus på refleksion, motivation (progression/regression), selvstændighed, mening og samarbejde.
Forsøg og afprøvning af teori.
Ugentlige tests ifht. læringsudbytte.
Løbende fremlæggelser af problemstillinger af klinisk eller teoretisk karaktér.
Aflevering af mindre skriftlige opgaver.
Portfolioskrivning og en ugentlig individuel vejledning.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Gennemført i perioden 1/6 –
23/8 201

Aktionsfase

PH Metropol
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De talentfulde – Checkliste
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring i den daglige undervisning på frisørafdelingen at spotte et talent ved en effektiv metode,
da skoleperioderne kun har en varighed af 8 uger.

Kan man, med udgangspunkt i en checkliste, definere
og spotte et talent?

Fund
• Lærergruppen, som deltog i eksperimentet, vurderer, at checklisten bør understøttes af en samtale med de elever,
der menes at kunne besidde et talent.
• Lærergruppen vurderede også, at der er en stor fordel i at have fulgt eleven fra en foregående skoleperiode, når
man anvender checklisten.
• En checkliste kan ikke stå alene i alle sammenhænge.

Aktioner
• Lærergruppen definerer ordet talent. Man fik italesat begrebet talent på en måde, som kunne anvendes til checkliste. Derudover er alle kompetencemålene indskrevet.
• Checklisten er afprøvet på fem hold, på en skoleperiode af otte uger.
• Der blev udvalgt 16 elever som værende talenter ud fra checklisten. Her var vi nødt til at understøtte med en samtale.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Marts 2014 – august 2014

Implementeringsfase

CPH WEST

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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De talentfulde – Træning
Udfordring

Transformativ hypotese

Det har været en udfordring på frisøruddannelsen at
motivere og hjælpe de talentfulde elever, da der ofte
bliver taget mere hensyn til de svageste elever. Dvs. der
bliver brugt mere tid på disse elever, for at få dem til at
blive bedre, hvormed vi ”glemmer” de talentfulde, som
dermed ikke bliver mødt med den faglige udfordring,
som de burde få og har krav på.

Hvis vi udvikler særlige talentspor for talentfulde elever,
får vi som undervisere bedre mulighed for at stimulere
de talentfulde elevers potentialer, og kan på den måde
tilgodese elevernes behov.

Fund
• Eksperimentteamet har i forrige periode udarbejdet talentspottingværktøjet ’Evnetjeklisten’. På baggrund af det
udviklede værktøj, der understøttes af samtaler med eleverne, er underviserne blevet i stand til at spotte talentfulde
elever på både grunduddannelses- og hovedforløb.
• Når man som underviser ser efter talent hos eleverne, er man tilbøjelig til at vurdere deres kompetencer på
baggrund af fagfaglige standarder. I vores eksperimenterende arbejde har vi imidlertid fået øjnene op for, at der
inden for frisørfaget er mange andre kompetencer, som er relevante for elevernes muligheder for at udvikle deres
talent.
• Talentudvikling handler i langt højere grad om, hvorvidt eleverne har en indre drivkraft, motivation og interesse
for faget. Sammen med egenskaber som stabilitet og lyst til at lære, giver dét de bedste betingelser for underviserne til at udvikle og stimulere elevernes fagfaglige kompetencer.

Aktioner
• De talentfulde elever, der er på forskellige niveauer, fra Grundforløb til Hovedforløb, er blevet tilbudt at deltage i
et fælles undervisningsforløb fire timer ugentligt ud over den almindelige undervisning. De får her undervisning på
et højere niveau, og de enkelte elevers talenter bliver stimuleret i forhold til den enkeltes profil.
• Underviserne fokuserer samtidig undervisningen mod elevernes deltagelse i konkurrencer som f.eks. Skills, VM og
DM.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Marts 2014 – august 2014

Analyse- og
evalueringsfase

CPH WEST

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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De talentfulde – Workshop
Udfordring

Transformativ hypotese

Det har været en udfordring at skabe konkrete fysiske
rammer, således at de talentfulde kan hjælpes/trænes
og motiveres.

Hvis vi arbejder på tværs af alle klassetrin i 4 lektioner
om ugen, vil det skabe rum for de talentfulde elever
og give dem mulighed for at træne, og dermed blive
bedre.

Fund
• Da eleverne kommer fra forskellige klassetrin, og derfor ikke kender hinanden, har det skabt en helt anden form
for ro i lokalerne. Det giver eleverne mulighed for at koncentrere sig og fokusere på den valgte træning. Ved at
klasserne arbejder på tværs af hinanden (fra GF til HF) er den differentierede undervisning blevet synliggjort.
• Det giver desuden eleverne mulighed for af lære hinanden af kende, så der ikke er den samme utryghed, når de
evt. skifter klasse på næste forløb.

Aktioner
• Vi har hver tirsdag i de sidste 4 lektioner lavet flere workshops, hvor eleverne kan melde sig til forskellige fagfaglige workshops. Der er udbudt flere forskellige workshops, hvor eleverne har haft mulighed for at vælge stort set
alle de discipliner, der ligger inden for vores fag. Det har givet os mulighed for at etablere en gennemgående
workshop for de talentfulde elever, som vi har spottet via vores checkliste.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Marts 2014 – august 2014

Analyse- og
evalueringsfase

CPH WEST

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
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Reguleret lys og farver til øget
motivation og talentudvikling
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er på teknikerniveau, SSIT, alment kendt, at det kan
være meget krævende at lære binære talsystemer, som
er den vigtigste og mest grundlæggende byggesten på
hele SSIT grundforløbet.

Vi antager, at lysregulerende læringsrum og individuelt
reguleret farve-og lysvalg vil fremme elevens forståelse
for binære tal. Hvis forståelsen for det binære talsystem
øges, øges samtidig læring og motivation i forhold til
netværk, og dermed også muligheden for at spotte
talenter for netværk og programmering.

Fund
• Eksperimentet er endnu i planlægningsfasen.

Aktioner
• Ny lysdiodeteknologi gør det muligt at eksperimentere med, hvorvidt eleven følelsesmæssigt kan få styrket sin
læring via fokus på elevens opfattelse af både fysiske, individuelle, perceptuelle og miljømæssige læringsstile.
• Der eksperimenteres med at ændre lysintensitet og farvelys i læringsrummet, der følelsesmæssigt kan involvere
elevens personlige farvevalg i forhold til læringen på et personligt pædagogisk

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Maj 2014 - september 2014

Designfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Delindsats 2
– talentfremmende
undervisningsformer
talEnt og motIvatIon
Der udvikles og afprøves talentfremmende undervisningsformer indenfor delindsatsen. En
talentfremmende undervisningsform kunne eksempelvis være differentierede opgavefor
mer, der motiverer forskellige typer af talenter.
Ønske om ny forbedret praksis
Undervisningspraksis er kendetegnet ved talentfremmende undervisningsformer, der moti
verer forskellige typer af talenter.
Undervisningspraksis er på en og samme tid inkluderende og differentierende. Undervi
sere kan spotte elever og studerendes talentpotentiale. herunder også talenter, der ikke
umiddelbart er synlige. Det talentfremmende undervisningsmiljø understøtter studerende
og elever i at spotte egne og andres talentpotentialer.
når undervisere har blik for og er i stand til at udfordre og udvikle de enkelte elever og
studerendes talentpotentiale, opstår et dynamisk undervisningsmiljø, hvor forskellige ty
per af talenter trives, motiveres og udvikles.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Problembaseret læring (PBL) med
inddragelse af forumspil
som motiverende og samlende læringsform i tværgående undervisning
Udfordring

Transformativ hypotese

Tværgående undervisningsforløb er en udfordrende
konstruktion, hvor evalueringer viser klare problemstillinger omkring de studerendes motivation, aktive
deltagelse/fremmøde og deres forventninger til udbyttet. Der er behov for undersøgelse af, hvordan motivation og lyst til læring styrkes positivt. Der er behov for
afdækning af relevante læringsperspektiver og metoder
til undervisning i tværgående forløb. Metoder, der kan
styrke motivation og aktiv deltagelse blandt de studerende, og derigennem øge læring. Der er behov for at
undersøge, hvordan underviseres arbejde med disse
metoder kan understøttes.

Efterår 2013: PBL som læringsform skaber motivation
og aktiv deltagelse blandt studerende i tværgående undervisningsforløb. Udvikling af undervisernes
arbejdsformer og praksis, på baggrund af konkrete
undervisningsmetoder baseret på PBL, vil skabe et
attraktivt og dynamisk studiemiljø, hvor de studerendes
tværprofessionelle kompetencer styrkes.
Forår 2014: Ovenstående fokus udvides til at rumme
makkertræning og supervision til underviserne, da det
virker fremmende for undervisernes tilegnelse af en ny
arbejdsform.

Fund
• Deltagende undervisere vurderer, at kompetenceudvikling har styrket deres pædagogiske praksis
• Højere tilfredshed med forløb, og højere fagligt udbytte omkring temaet ”konflikthåndtering”, ved sammenligning
af forsøgsklasser og hold der har gennemført forløb uden pbl-tilrettelæggelse
• Deltagende undervisere vurderer, at forsøgsklasser har mere engagerede og aktivt deltagende studerende end
studerende fra deres tidligere
• De studerende kommer, i langt højere grad end ellers i de tværgående forløb, til vejledninger og gruppearbejde
• De studerende vurderer, at de i forløbet opnår at lære hinanden godt at kende og kommer tættere på hinanden
på tværs af faglighed.
• Deltagende undervisere har haft brug for, og stor gavn af, mulighed for træning/øvelse, makkertræning og sparring, når de skal udvikle ny praksis og metoder. Supervision kan fremme udvikling af ny praksis men rummer også
udfordringer. Underviserne vægter muligheden for personlig tilrettelæggelse og metodefrihed højt.

Fortsættes

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Aktioner
• Deltagende undervisere vurderer, at kompetenceudvikling har styrket deres pædagogiske praksis
• Højere tilfredshed med forløb, og højere fagligt udbytte omkring temaet ”konflikthåndtering”, ved sammenligning
af forsøgsklasser og hold der har gennemført forløb uden pbl-tilrettelæggelse
• Deltagende undervisere vurderer, at forsøgsklasser har mere engagerede og aktivt deltagende studerende end
studerende fra deres tidligere
• De studerende kommer, i langt højere grad end ellers i de tværgående forløb, til vejledninger og gruppearbejde
• De studerende vurderer, at de i forløbet opnår at lære hinanden godt at kende og kommer tættere på hinanden
på tværs af faglighed.
• Deltagende undervisere har haft brug for, og stor gavn af, mulighed for træning/øvelse, makkertræning og sparring, når de skal udvikle ny praksis og metoder. Supervision kan fremme udvikling af ny praksis men rummer også
udfordringer. Underviserne vægter muligheden for personlig tilrettelæggelse og metodefrihed højt.
• Fremmødestatistik i 8 klasser.
• Underviserlog.
• Interview med: undervisere efter forløb, med ny underviser før og efter forløb, med ”øvede” undervisere efter
forløb og med intern pbl-konsulent.
• Dialog med studerende ved forløbets afslutning.
• Fokusgruppe med alle deltagende undervisere efter forløb.
• Underviserlog fra forløb..
• Observationer fra afsluttende fremlæggelser i forsøgsklasser.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

April 2013 – august 2014

Analyse- og evalueringsfase

PH METROPOL

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

49

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Talent og motivation
Udfordring

Transformativ hypotese

Vi vil gerne arbejde med at understøtte og udviklet
talent. I et tidligere eksperiment har vi identificeret
erhverslivets talentdefinition, spørgsmålet er, hvordan
de studerende forholder sig til dette?

Hvis de studerende kan se sig selv i forhold til erhvervslivets definition af talent, vil dette øge deres studie
motivation.

Fund
Som udgangspunkt viste resultaterne af et tidligere eksperiment, at virksomhederne i høj grad ligger vægt på de
personlige og sociale egenskaber, som supplement til den grundliggende faglige kompetence.
Det var meget givtigt og hermed motiverende for de studerende at forholde sig til erhvervslivets talent-definition, og
især den efterfølgende diskussion med gruppen.

Aktioner
Vi har bedt de studerende om først at måle sig selv i forhold til erhvervslivets definition af talent. Bagefter har deres
studiegruppe skullet vurdere hinanden ud fra samme definition. Ud fra dette får den studerende en ide om, hvor de
ligger i forhold til erhvervslivets definition af talent, og hvilke områder, de eventuelt skal arbejde på at udvikle.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Marts 2013 – september 2014

Aktionsfase

KEA
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Talent og didaktik
Udfordring

Transformativ hypotese

Med henblik på at udforme en talentdidaktik har vi
brug for at vide, hvordan de allerede arbejder med
det, og hvordan de studerende opfatter dette. Da vores
talentdefinition fokuserer meget på udvikling af de
personlige og sociale kompetencer, ønsker vi af vide
mere om, hvordan der allerede arbejdes med dette,
og om der evt. er nogle gode praksisser, som allerede
eksisterer.

Hvis vi bygger videre på de nuværende praksisser
mht. udvikling af sociale og personlige kompetencer,
vil underviserne være mere motiverede til at arbejde
yderligere med at udvikle disse i henhold til erhvervslivets talentdefinition.

Fund
• Eksperimentet afsluttes først i oktober.

Aktioner
• I eksperimentet afholdes dybdegående interviews, hvor uddannelseschefer, undervisere og studerendes praksisser, opfattelser og erkendelser af, hvordan der arbejdes med udvikling af de studerendes personlige og sociale
kompetencer – med henblik på at arbejde mere systematisk med dette.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Marts 2014 – oktober 2014

Aktionsfase

KEA
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Talentpleje
Udfordring

Transformativ hypotese

Ved at udvælge de særligt talentfulde studerende til
en ’real case’, udfordres deres evner og kompetencer,
hvilket skaber større motivation til at studere.

Ved eksternt samarbejde og en ’real case’ stimuleres
og motiveres de særligt talentfulde studerende.

Fund
• Vi vil gerne pleje de særligt talentfulde, og tilbyder dem derfor et særligt forløb ud over endt studietid. Ved hjælp
af replicérbare værktøjer og metoder motiveres og stimuleres de særligt talentfulde. Talentfuld skal i denne sammenhæng forstås som havende faglig innovativ kompetence, menneskelig indsigt og samarbejdsevne. For at
kunne ’spotte’ de særligt talentfulde kræves det, at man har en relation til de studerende og tid til at følge op på
de studerende, samt sikre at dialogen med den eksterne samarbejdspartner er optimal. Hvis ikke resulterer det i
frustration og ikke motivation.

Aktioner
• Med kontakt til erhvervslivet arbejder man på at få stillet opgaver, såkaldte ’reel cases’ til de studerende. Den eksterne samarbejdspartner får direkte kontakt med de studerende, og underviseren er med til at støtte det relationsarbejde, som er vigtigt for en vellykket gennemførelse.
• Eksperimentet ligger udenfor studietiden, og de studerende bliver valgt på baggrund af de opgaver, casen stiller,
og kommer dermed til at arbejde med en virkelighedsnær opgaveløsning, med udgangspunkt i deres profil og
kompetencer. Der afholdes workshops, hvor relationen og samarbejdet med den eksterne samarbejdspartner
intensiveres og stimuleres, og der sparres og ideudvikles på tværs af de forskellige profiler.
• Der afsluttes med individuelt interview, hvor de studerende evaluerer. De studerende får forhåbentlig en oplevelse
af at se egen ide blive til et reelt produkt, når eksperimentet er i sin afsluttende fase, samt fornemmelsen af at blive
både set og hørt

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2013 – marts 2014

Analyse- og evalueringsfase

KEA

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Delindsats 3
– Udvikling af
samarbejdsformer
talEnt og motIvatIon
Delindsatsen er optaget af udvikling af samarbejdsformer mellem uddannelse og aftager,
der har til opgave at igangsætte og afprøve forskellige initiativer, der sikrer, at elever og
studerendes talentpotentiale udvikles og styrkes.
Ønske om ny forbedret praksis
Undervisningspraksis er kendetegnet ved et tæt samarbejde mellem undervisere og afta
gere om talentfremmende initiativer, der øger elever og studerendes talentudvikling og
motivation.
Uddannelsesinstitutioner og aftagere udvikler talentspor, camps, events eller lignende,
hvor den enkelte elevs eller studerendes talentpotentiale spottes, udfordres og udvikles.
når uddannelsesinstitutioner samarbejder med aftagere om talentfremmende initiativer,
styrkes elevers og studerendes talentpotentiale, motivation og læring.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
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Hverdagstalent – talentspotting
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at fastholde elever på uddannelserne. Samtidig skal der rettes fokus på elevernes stærke sider og for at udfordre dem meste muligt fagligt og
personligt. Finde deres hverdagstalent

Hvis vi omsætter den tilgang til talentudvikling, som
man har i sportens verden til erhvervsuddannelsernes
undervisning, så vil flere elever blive fastholdt i uddannelse.

Fund
•
•
•
•
•

Vigtigt at lærer selv er med til at definere indhold i eksperiment da det vil styrke ejerskabet
Positive resultater af, samarbejde på tværs af flere uddannelser
Stor værdi for eleverne med coach samtaler og anerkendelse
Udviklet et kompetenceskema til afdækning af elevernes stærke sider
Talent cirkel til understøttelse af kompetenceskema

Aktioner
• I eksperimentet er der arbejdet med at udvikle feedback og coach samtaler, der matcher undervisningen og talentdefinitionen.
• Der udvikles en værktøjskasse omhandlende talentarbejde på en erhvervsuddannelse for lærerne for at kunne
spotte og udvikle talenter.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Januar 2014 – august 2014

Aktionsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Talentdefinition erhvervslivet
Udfordring

Transformativ hypotese

Erhvervsakademierne skal uddanne til erhvervslivet og
dække erhvervslivets behov på bedste måde. Det har
derfor været målet at få defineret, hvad erhvervslivet
opfatter som et talent, og hvordan man får synliggjort
deres definition overfor de studerende.

Ved at synliggøre erhvervslivets definition af et talent
overfor de studerende, og bede de studerende og
deres peers forholde sig til definitionerne, ønsker vi at
motivere de studerende til at målrette deres udvikling
(fagligt som personligt) hen mod definitionerne.

Fund
• Data viser, at de studerende, efter at være blevet gjort bekendt med talentbegreberne, føler sig mere motiveret
(baseret på spørgeskema).
• De studerendes egen opfattelse af at være et talent er lavere end deres studiegruppers opfattelse af dem.
• De studerende var overrasket over, at erhvervslivet vægter blandt andet dét, at man arbejder hårdt og er vedholdende.

Aktioner
•
•
•
•
•

Vi har spurgt KEAs praktikvirksomheder, hvad de opfatter som et talent.
Vi har udarbejdet et spørgeskema, hvor de studerende har vurderet sig selv.
Ud fra samme skema er de studerendes studiegrupper blevet bedt om at evaluere hinanden.
Før og efter arbejdet med skemaet, er de studerende blevet spurgt ind til motivation.
Skemaerne er blevet evalueret af de studerende.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

KEA

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Talentdefinition
Udfordring

Transformativ hypotese

Vi vil gerne arbejde med at understøtte og udvikle talent, men hvad er talentbegrebet, og hvordan kan man
udvikle dette?

Hvis de studerende kan se sig selv i forhold til erhvervslivets definition af talent, vil dette øge deres studiemotivation.

Fund
• Som udgangspunkt viste resultaterne af et tidligere eksperiment, at virksomhederne i høj grad ligger vægt på de
personlige og sociale egenskaber, som supplement til den grundliggende faglige kompetence.
• Det var meget givtigt for de studerende at forholde sig til erhvervslivets definition, og efterfølgende diskutere med
gruppen.

Aktioner
• Vi har bedt de studerende om at måle sig selv i forhold til erhvervslivets definition af talent.
• Bagefter har deres studiegruppe skulle vurdere hinanden ud fra samme definition.
• Ud fra dette får den studerende en ide om, hvor de ligger i forhold til erhvervslivets definition af talent, og hvilke
områder, de eventuelt skal arbejde på at udvikle.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Marts 2013 – september 2014

Aktionsfase

KEA

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Logbog
Udfordring

Transformativ hypotese

Hvordan gøres logbogen attraktiv i forhold til talentudvikling og motivation? Det er beskrevet i ’LUP’en’ og i
’Håndbog i praktikken’ at eleverne på SOSU C anvender logbog. Vi ville undersøge, hvordan logbogen blev
anvendt, og hvordan den kunne anvendes i forbindelse
med talentudvikling og motivation.

Hvis logbogen integreres i den daglige undervisning,
så vil eleverne opleve en øget motivation og en bevidstgørelse af deres talentudvikling.

Fund
• Data viser, at eleverne ikke anvender logbogen til refleksion, men til beskrivelser af praksis.
• Eleverne bliver bevidste om deres talent(udvikling) via dialog og feedback med henholdsvis lærere, vejledere og
borgere/børn.
• Logbogen fungerer ikke som et selvstændigt refleksionsredskab.
• Det giver ikke mening for eleverne at anvende logbogen i forbindelse med teori, men derimod med praksis (praktikken).
• Det er tydeligt, at eleverne motiveres af bevidstgørelse af deres talent, men bevidstgørelsen genereres ikke af/i
logbogen.

Aktioner
• Vi undersøgte den nuværende brug af logbog hos elever og undervisere.
• Derefter udarbejdede vi en ny logbog – ny digital og skriftlig form, og ny i indhold med vejledning til både undervisere og elever, samt vejledende refleksionsspørgsmål.
• Så afprøvede vi den nye logbog som eksperiment på et hold fra PAU, et hold fra Grundforløb og to hold fra Trin
1 (Social og sundhedshjælpere) i henholdsvis Gladsaxe og Brøndby.
• Som evaluering har vi udført midtvejsevaluering med henblik på justeringer, slutevaluering med interviews og
dataindsamling fra logbøger, samt interviews af kontrolgrupper.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Juni 2013 – august 2014

Analyse- og evalueringsfase

SOSU C

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Teamorganiseret undervisning
Udfordring

Transformativ hypotese

• Øge motivationen hos eleverne
• Skabe flere lærepladser i kraft af ansvarsbevidste
elever
• Øge fastholdelse med 10 %
• Reducere fravær

Hvis man laver teamorganiseret undervisning, vil det
få eleven til at føle sig som en del af klassens fællesskab og teamet. Eleverne vil opdage, at teamet ikke
kan undvære et teammedlem, og der vil blive etableret
sociale relationer baseret på ansvarlighed over for
teamet og klassen. Vi har en antagelse om, at dette vil
reducere fraværet.

Fund
• Det skaber forstyrrelser i gennemførelsen af den teambaserede undervisning, at elevgruppen ændrer sig undervejs, hvorfor ideen om at arbejde i de samme teams, i hele grundforløbet, udfordres.
• Eleverne har meget forskellige deltagerforudsætninger, og meget forskellige måder at engagere sig på.
• Erhvervs- og uddannelseserfaring giver i mange tilfælde en fortrolighed med at arbejde i teams.
• Den primære udfordring for teambaseret undervisning er, hvordan man håndterer de elever, der ikke engagerer
sig i løsningen af teamets opgave. Og afklare, hvordan teamets øvrige medlemmer og/eller underviseren kan og
skal sikre, at alle er med.
• Opgaver og øvelser skal tilpasses elevteamarbejdet. Der skal være ’kød’ på opgaverne således, at de kan fordeles mellem teammedlemmerne, og efterfølgende samles til en helhed.

Aktioner
På SSIT grundforløb Ballerup
• Undervisning i teamudvikling: Intro til Teamarbejde. 3-4 dage. Elever laver samarbejdsøvelser og team sammensættes.
• Cases i programmering: Alle elever arbejder i teams omkring udvikling af cases eks. E-handel, netværk osv.
• Innovative opgaver f.eks. netværksnedbrud, hackere eller grundforprojekt.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Maj 2013 – januar 2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Mentor-portfolio
Udfordring

Transformativ hypotese

Mange studerende udviser særligt efter
1.semesters eksamen og starten på
2.semester en dalende motivation, og
flere udtrykker desorientering i forhold
til egen udvikling og faglige mål.

Når den studerende støttes i at formulere og forfølge personlige mål i
studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold til de personlige mål, øges den studerendes oplevelse af meningsfuldhed og engagement i uddannelsen, og i egen faglige
udvikling. Herved kan fravær og risiko for frafald mindskes.

Fund
• Frafaldstallene viser mindre løbende frafald.
• Underviserne oplever, at mentorsamtalerne har en positiv indvirkning på de studerendes fastholdelse på studiet.
• De studerende føler sig set som enkelte individer. Det er positivt at kunne tale med sin mentor om faglige og samarbejdsmæssige frustrationer.
• Portfolio er vigtigt med klart definerede retningslinjer, formål og krav.
• Citat: ”Portfolio hjælper mig til at huske mit studie. Den giver overblik over, hvad jeg har lært. Portfolio hjælper
mentor til at se, hvad jeg kan.”
• Samtalerne giver underviserne bedre kendskab til de enkelte studerende og til det samlede hold.
• Underviserne oplever, at ordningen har styrket de studerendes fokus på deres eget personlige projekt. Det har fået
de studerende til at reflektere og tage stilling.

Aktioner
• Der sættes fokus på den enkelte studerendes ’personlige projekt’. Midlet er en differentieret tilgang, der gennem
individuel sparring og faglige input er målrettet den enkeltes faglige udviklingsbehov i relation til formelle og egne
lærings- og udviklingsmål. Eksperimentet er tilrettelagt omkring en kombination af mentorsamtaler og udarbejdelsen af individuelle blog-portfolio.
• Hver studerende har en bestemt underviser som mentor. Den studerende mødes første gang med sin mentor til en
intro-samtale i forbindelse med uddannelsens introforløb. Der er to mentorsamtaler mere på første semester.
• Der undervises i at arbejde med blog, og alle studerende opretter en blog-portfolio, hvor projekter og øvelser fra
studiet præsenteres.
• I mentorsamtalerne bruges bloggen som udgangspunkt for dialog om udviklingsproces og ’det personlige projekt’.
• Blog-portfolioen giver underviseren en fornemmelse af den studerendes studieaktivitet, og underviseren kan reagere/følge op, hvis det er nødvendigt.
• I samtalerne sætter mentorerne fokus på de studerendes faglige trivsel ift. hvordan det går fagligt med gruppearbejde, individuelle præstationer og ’det personlige projekt’.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

KEA

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Delindsats 4
– talentbegreb
talEnt og motIvatIon
Delindsatsen er optaget af, at der udvikles og anvendes et nuanceret talentbegreb med
henblik på at øge elevers og studerendes motivation og dermed fastholdelse.
Ønske om ny forbedret praksis
Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved et fælles fagsprog blandt undervisere om,
hvad ”talent” indebærer, og hvordan det spottes, udfordres og udvikles.
Undervisere tager løbende talentbegrebet til revision i samarbejde med blandt andet af
tagere, faglige fællesskaber og andre fora, således at talentbegrebet kontinuerligt spej
les i forhold til aftagernes efterspørgsel.
når undervisere anvender et bredt og nuanceret talentbegreb, bliver flere talenter spottet
og udviklet, også talenter, der ikke umiddelbart er synlige. når underviser er i stand til
at understøtte elever og studerende i at få øje på eget talentpotentiale styrkes elever og
studerendes motivation og læring.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Talenttyper i et fagfagligt felt – prejekt
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at motivere elever, så de bliver
engagerede i at udvikle deres talenter.

Vi antager at, hvis vi arbejder ud fra en overordnet
fælles definition for talent, hvor flere typer talent indgår
uafhængigt af fag, vil vi kunne understøtte og motivere
talentet hos alle elever, og dermed have grundlaget for
efterfølgende at kunne udvikle en egentlig talentpædagogik og en bred tilgang til talentudvikling

Fund
• Flere definitioner er sat i spil, og arbejdet føres blandt andet videre i eksperimentet Hverdagstalent og Evaluering.
• Vi har fået udbredt kendskabet til begrebet talent og skabt en opmærksomhed på dets betydning for vores uddannelser.
• En spirende forståelse for, at talent ikke kun handler om eliten, men mere om en tilgang, der kan udfordre eleverne til at yde deres ypperste. Begrebet er knap så tabubelagt, som da vi begyndte prejektet.
• Det har ikke overraskende været vanskeligt at forene en bred tilgang til talentbegrebet med den eliteforestilling,
der ligger i bl.a. arbejdet med Skills, og som findes i sportens verden.

Aktioner
•
•
•
•

Kompetenceudvikling af fire lærere (kompetenceudvikling indenfor program).
Vidensdeling, observation af talent i lærernes undervisning.
Workshops/arbejdsgruppemøder om definition.
Workshop med deltagelse af elever og repræsentant fra sportens verden, efterfølgende skal arbejdsgruppen udarbejde en definition på talent.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2012 – februar
2013

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Elevnetværk
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring for lærerne at vise de mindre stærke elever, at de kan få noget ud af at være en ressource for de mindre stærke.

Eleverne får øget deres læring og sociale trivsel, når
de ressourcestærke støtter de mindre ressourcestærke i
undervisningen.

Fund
• Forslag til profil for en ressourcestærk elev, som skal danne grundlag for model.
• Lærere er introduceret til, og har arbejdet systematisk med, semi-strukturerede observationer og har behandlet
data i fællesskab.
• Erfaringer fra eksperimentet viser, at elevens sociale kompetencer spiller en afgørende rolle for skabelsen af en
god klassekammerateffekt, samt at det er vigtigt, at der ikke drives rovdrift på de ressourcestærke elever, da ”for
meget” kan komme til at virke demotiverende.
• Ambassadørerne i elevnetværket skal have et fælles værdisæt for, hvad det vil sige at være gode kammeratskabsmodeller/ mønsterskabere.
• Både ressourcestærke og mindre ressourcestærke elever oplever øget motivation og øget trivsel (observeret).

Aktioner
• På baggrund af erfaringer med elevmentorer (tidl. eksperiment), defineres begreberne ressourcestærk elev og
ressourcesvag elev.
• Gruppe af lærere og elever nedsættes til at beskrive katalog over netværksopgaver: Hvad er opgaven for eleverne? Hvordan skal den udformes? Hvordan er samspillet med læreren?
• Lærerne udpeger, på baggrund af kataloget, elever til et elevnetværk, og faciliteter et positivt klassekammerat-netværk.
• Talentudviklingsprogram baseret på studieretningsfag.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Januar 2012 – marts 2013

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Differentieret undervisning
Udfordring
Flere dimittender forventer at søge arbejde i internationale virksomheder med
engelsk som koncernsprog, og flere af uddannelsens store aftagere er internationale virksomheder og universiteter.
Udfordringen i uddannelseseksperimentet er at indføre et undervisningsforløb,
hvor der udelukkende anvendes engelsk i skrift og tale. Det er nyt på laborantuddannelsen, at al kommunikation i forbindelse med laboratoriearbejdet
foregår på engelsk. Det er valgt, at forløbet skal indeholde laboratoriearbejde
i modsætning til et rent teoretisk forløb. Der er stor spredning i de studerendes
engelskkundskaber, når de begynder, særligt ift. manglende viden om faglig/
tekniske begreber.

Transformativ
hypotese
De studerende bliver bedre
rustet til at begå sig i et internationalt miljø (hvor både det
mundtlige og skriftlige sprog er
engelsk) når de tilbydes engelsksproget undervisning i både
teoritimer og i laboratorieøvelser
i løbet af grunduddannelsen.

Fund
•
•
•
•

Der er en tydelig udvikling af de studerendes engelskkundskaber.
Det virkede rigtig godt og troværdigt at fastholde, at al kommunikation i laboratoriet foregik på engelsk.
At alle analyseforskrifter nu findes på engelsk har medvirket til en forbedring af praksis.
Det var afgørende, at kurset, der blev udvalgt til eksperimentet, hovedsagelig bestod af laboratoriearbejde. På
denne måde kom det til at ligne de studerendes fremtid i et internationalt laboratorie langt mere, end hvis det var
teoriundervisning i et klasselokale.
• Det er uventet, at de studerende ikke følte, at de blev bedre til skriftlig engelsk efter at have skrevet en rapport på
engelsk. I eksperimentet havde det været frivilligt om rapporten skulle være på engelsk eller ej. Fremover skal det
være obligatorisk.
• Studerende på det danske hold angav, at de ikke mente, at de både kunne forholde sig til nyt pensum og at hele
kurset skulle foregå på engelsk, som en af årsagerne til, at de ikke valgte at følge det engelske forløb.

Aktioner
• Undervisningsmaterialet og øvelsesvejledningerne udarbejdes på engelsk.
• Al undervisning samt al kommunikation i klasseværelset og laboratoriet vil være på engelsk.
• Der er i laboratorieøvelserne fokus på at give de studerende et særdeles realistisk billede af deres fremtidige
arbejdssituation i et internationalt miljø.
• De studerende skal udarbejde en rapport, som de efterfølgende skal præsentere mundtligt. Rapport og præsentation vil ligeledes være på engelsk.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

August2013 – februar 2014

Implementeringsfase

PH METROPOL

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

63
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Praktisk teoriundervisning med fokus
på talent
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at styrke og bevare elevernes
motivation igennem en undervisningsdag med 6-8
lektioner. Derudover skal der rettes fokus på elevernes
talent og troen på dette, så de fastholdes og fortsætter
uddannelsen fra rengøringstekniker til serviceassistent

Hvis vi involverer eleverne i undervisning med intervenerende praktiske handlinger, dvs. nye induktive undervisningsformer, så vil elevens motivation, fastholdelse
og faglige interesse styrkes.

Fund
• De mange praktiske øvelser, hvor det tørre teoristof er gjort levende og involverende, har givet både højere deltageraktivitet og højere motivation.
• Praletrappen har med stor succes underbygget og styrket deltagernes opmærksomhed på egne kompetencer og
talenter.

Aktioner
•
•
•
•

Udvikling af pædagogiske værktøjer.
Teste innovative pædagogiske værktøjer i den teoretiske undervisningsform.
Optimering af pædagogiske værktøjer igennem evaluering af elever og undervisere.
Introduktion af optimerede pædagogiske værktøjer.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

Maj 2013 – September 2014

Analyse- og evalueringsfase

TEC

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis
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Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

64

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Makker-system
Udfordring

Transformativ hypotese

I dette eksperiment kædes udfordringen med manglende motivation blandt de studerende, som resulterer
i omvalg og frafald på EUD, sammen med elevernes
sociale trivsel.

Introduktion og etablering af et makker-system vil styrke
den sociale trivsel på et EUD grundforløb og dermed
øge motivationen og mindske frafaldet. Opretholdelsen
af fokus på den sociale trivsel via indsatser der fokuserer på samspillet mellem elev, skole og erhvervsliv
vil øge motivationen og afklare elevernes egen talentforståelse i forhold til datauddannelsen. Hvilket vil øge
antallet af studerende, der gennemfører. Gennemførelse af en indsats overfor undervisere, vejledere og afdelingsledere på TEC vil øge deres fokus på betydningen
af den sociale trivsel.

Fund
• Data viser, at det ”at komme godt fra start” har enorm stor betydning for den sociale trivsel.
• De studerende vurderer, at indsatser som navneskilte, morgenmad, etablering af faste grupper, makkerordningen
osv. alt sammen er tiltag, som styrker den sociale trivsel – og at det har en fastholdende effekt.
• På trods af den faglige identitet, som eleverne på EUD forventes at komme med, viser dette eksperiment, at der
bestemt er gevinst ved at rette blikket mod elevernes sociale trivsel.

Aktioner
• Uddannelseseksperimentet foregår på TEC (Frederiksberg) med to hold af datagrundforløbselever – ét eksperimenthold og ét kontrolhold sammen med Teamet af grundforløbslærere på data (5) + vejledere fra TEC og UU-vejledere Stine Nedelkovski, Marianne Stjer, Gitte Brun & Claus Fasmer.
• Del I: Introduktion af makker-system procesfacilitation vedr. etableringen af ’grupperne’ samt efterfølgende skabelse og styrkelse af deres tillid og relation. Del II: Forsat fokus fra del I med udvidelse af elev-inddragelse.
• Del I gennemføres indtil d. 31/8 og fokus her er skabelse, styrkelse og etablering af makker-systemet på det udvalgte hold. Arbejdet i del II fortsætter frem til afslutningen af de 20 ugers grundforløb.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

UU KBH
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Fag og fagligheder på nye måder
Uddannelsespolitisk og forskningsmæssigt er der sket en bevægelse fra fokus på fag-fagligt indhold til et fokus på
slutkompetencer, der går på tværs af fag og fagligheder. Dette fordrer, at uddannelsesinstitutionerne gentænker fag
og faglighed i denne nye kontekst, og undersøger hvilke fag og fagligheder der sikrer, at elever og studerende opnår
de nødvendige kompetencer, og hvilke slutkompetencer der er vigtige på et globalt orienteret arbejdsmarked. Der er
desuden en øget uddannelsespolitisk opmærksomhed på inddragelse af elever og studerende som velfærdsudviklere
og som medansvarlige for at levere dimittender, der tager ansvar for udviklingen af deres arbejdsplads.
I indsatsen Fag og faglighed på nye måder er der med andre ord et politisk fokus på uddannelsernes kvalitet, og
hvordan de bistår udviklingen af fremtidens medarbejder.
Indsatsen Fag og faglighed på nye måder indgår i program 1, hvor der arbejdes med at skabe kompetencer i verdensklasse. Programmet forholder sig til den faglige ballast, de færdiguddannede har med sig, når de afslutter deres
uddannelse. For at sikre at den færdiguddannede har kompetencer i verdensklasse, arbejder programmet med den
pædagogiske praksis, den uddannelsessøgende møder – dvs. ’lærerens gøren mod elevens læring’.
Dette kapitel indeholder eksperimenter igangsat i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014 under indsatsen Fag og
fagligheder på nye måder. De fleste eksperimenter er færdige, mens enkelte stadig er i proces. Dette fremgår af
eksperimentets ID nederst på hver eksperimentbeskrivelse. Eksperimenterne er delt ind i tre dele svarende til de tre
delindsatser de bidrager til:
Indsats: Fag og faglighed på nye måder
• Delindsats 1: Udvikling af undervisningsforløb med nye fagligheder
• Delindsats 2: Elev- og studenterinddragelse
• Delindsats 3: Uddannelsesplanlægning tænkt på ny
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Delindsats 1 – Udvikling af
undervisningsforløb med
nye fagligheder
Fag og FaglIghED
Delindsatsens ambition er at udvikle undervisningsforløb, der understøtter faglighed på
nye måder og styrker studerende og elevers erhvervsrettede kompetencer.
nye fagligheder kunne fx være:
• ledelse, herunder procesledelse, samt design og projektforståelse
• Iværksætteri
• Performance, formidling og kommunikation – herunder IKt
Ønske om ny forbedret praksis
Den didaktiske planlægning af undervisningsforløb er kendetegnet ved, at undervisere ind
tænker tværgående erhvervsrettede fagligheder med udgangspunkt i de eksisterende mål og
tilrettelægger undervisningsforløb, der løbende afspejler ændringer i kompetencebehov.
med afsæt i erhverv planlægger og gennemfører undervisere tværfaglige forløb, der
styrker elevers og studerendes kompetencer indenfor ledelse, herunder procesledelse, de
sign og projektforståelse, iværksætteri såvel som formidling og kommunikation – herun
der brugen af IKt.
når elever og studerende deltager i ovenstående undervisningsforløb, opnår de slutkom
petencer, der efterspørges af arbejdsmarkedet, og flere elever og studerende får mod på
at starte f.eks. egen virksomhed op og kan være med til at sikre fremdrift og fornyelse i
en virksomhed gennem forskellige ledelses og kommunikationsformer i sammenhæng til
kerneproduktionen.
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Styrkelse af elevbevidsthed om egne
ressourcer gennem feedback og
sparring
Udfordring

Transformativ hypotese

Der eksisterer i dag en usystematisk anvendelse af
feedback i forhold til at ændre elevernes engagement
og involvering i skolen. Der skal arbejdes på at udvikle
og fremme elevernes involvering og engagement i
forhold til skolen, samt fremme deres lyst og vilje til at
øge deres præstationer.

Vi antager, at lærerteamet via målrettet og struktureret
kommunikation, i form af sparring og feedback i et læringsmiljø med elever på forskellige stadier i grundforløbet, vil fremme elevernes lyst og vilje til at øge deres
præstation, motivation og engagement i skolen – målt
på øget fremmøde og trivsel.
Vi antager samtidig, at eksperimentet vil udvikle lærernes arbejdsformer og undervisningspraksis, og udfordre den traditionelle lærerrolle.

Fund
• Eleverne udtrykker glæde for at få feedback på deres faglige programmering og trivsel
• Eleverne foretrækker at den systematiserede feedback sker på 14 dages basis frem for ugebasis
• Eleverne udtrykker at feedback kan hjælpe, hvis man er ”på vej ud”. En god fredags feedback giver lyst til at
møde mandag morgen.
• Eleverne finder det meget vigtigt at der er sat tid og rum til denne samtale med læreren
• Elever der i fokusgruppeinterview er lukkede åbner sig op i feedback situationen.

Aktioner
•
•
•
•
•
•

Lærerne indsamler viden om feedback og sparring.
Lærerteamet udarbejder spørgeskemaer til faglig feedback.
Lærerteamet udarbejder spørgeskemaer til trivsel og sociale kompetencer.
Eleverne introduceres til eksperimentet.
Feedbackaktionerne gennemføres efter planen.
Dataindsamling og evaluering.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed

Maj 2014 – september 2014

Aktionsfase

TEC
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Delindsats 2
– Elev og
studenterinddragelse
Fag og FaglIghED
Delindsatsen fokuserer på nye former for elev og studenterinddragelse, såsom inddra
gelse i undervisningsplanlægning, demokratiske og strategiske organer, fora og studie
råd eller lignende.
Ønske om ny forbedret praksis
Den pædagogiske praksis på uddannelsesinstitutionerne er kendetegnet ved, at elever
og studerende involveres i undervisningsplanlægning og engagerer sig i institutionernes
forskellige fora i hele uddannelsens virke.
Praksis indebærer nye former for elev og studenterinddragelse, der blandt andet styrker
elever og studerendes lyst og motivation til at yde indflydelse.
når elever og studerende deltager aktivt i uddannelsesinstitutioners praksis, bidrager de
med førstehåndserfaringer i udviklingen af uddannelserne, hvilket muliggør, at uddannel
serne udvikles med øje for elevernes og de studerendes behov. Desuden fremmes deres
forståelse, kompetence og evne til at indgå i forskellige uddannelsesfora og beslutnings
processer.
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Virtuelt Grundforløb
Udfordring

Transformativ hypotese

• At skabe grundlag for en sjovere indlæring som
udfordrer eleverne til at være innovative.
• At flytte læringsprocessen fra lærerstyret til elevstyret.
• Eleverne skal tage ansvar for egen indlæring.
• Styrkelse af elevernes mulighed for at bruge flere
forskellige indgangsvinkler til at få løst den faglige
opgave.
• Dannelse af personlige netværk.
• Motivation og Teknologi, hvor elever udvikler læring i
en ny verden, som de ser sig selv i.

Hvis man etablerer en ”Virtuel grundforløbsklasse”,
som betjener sig af informationsteknologi til bl.a. at
styrke personlige netværk, kan man understøtte udvikling af innovative undervisningsformer mellem elever,
lærer og evt. andre klasser/skoler og dermed medvirke
til øget gennemførelse og fastholdelse af eleverne på
grundforløbet.

Fund
• Eksperimentet strandede i planlægningsfasen pga. ny teamstruktur i afdelingen. Den nye teamstruktur betød bl.a.
at tovholder/ankermand for eksperimentet blev flyttet til NEXT EUD, og at de resterende eksperimentdeltagere ikke
kunne samle ressourcer om eksperimentets gennemførelse i den nye teamstruktur.

Aktioner
• Eleverne visiteres i forhold til hovedfagene, for at underviserne målrettet kan afdække, hvor der skal sættes ind i
forhold til den enkelte elev – også i relation til teamsammensætningen.
• Eleverne vælger i samarbejde med hinanden og underviserne en fælles platform for kommunikation.
• Eleverne introduceres til teamarbejde: Etablering af grupper, rollefordeling mv. Underviserne støtter eleverne i
sammensætningen af teams ud fra en viden om roller, faglighed og evne til samarbejde.
• Eleverne samarbejder i teams om formulering af deres opgaver – set i relation til slutmålet for grundforløbet. Læreren arbejder som facilitator og coach for eleverne.
• Eleverne opbygger et fagligt og socialt netværk via den fælles platform, som styrker sammenhængen i teamet og
løfter fagligheden.
• Den fælles platform giver eleverne mulighed for større fleksibilitet i opgaveudførelsen. Lærere og elever kommunikerer både online via den fælles platform og offline via det personlige møde. Eleverne motiveres, fordi eleverne
selv bestemmer ”farten”. Differentieringen betyder, at eleverne har større indflydelse på, hvor hurtigt de udfører en
opgave.
• Vi ønsker at udarbejde samarbejdsværktøjer og informationsværktøjer, lave hjemmesider og kombinere dem med
undervisningsopgaver, der kan bidrage til fastholdelse af elever.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed

Maj 2014 – september 2014

Aktionsfase

TEC
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Videoinstruktion
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at motivere læringsprocesser og
samtidig have fokus på undervisningsdifferentiering.

Hvis vi videomedierer den instruerende lærerfunktion,
kan den instruerende, såvel som den faciliterende
lærerfunktion, styrkes, hvorved undervisningsdifferentieringen forbedres.
Og hvis vi trækker på elevernes uformelle læringskompetencer fra sociale medier som YouTube, kan der
skabes et engageret læringsmiljø, hvor alle deler viden
med alle.

Fund
• Størstedelen af eleverne i eksperimentklassen anvendte instruktionsvideoerne i undervisningen, og fandt det brugbart og nyttigt at kunne få demonstreret øvelserne.
• Underviserne kunne koncentrere sig om de elever, der ønskede eller havde brug for personlig instruktion. Brug af
videoinstruktion har derved været en pædagogisk gevinst for alle, og derfor en god ide at anvende fremadrettet i
værkstedsundervisningen (praksis).
• Anvendelse af videoinstruktioner er meget velegnet til de stærkere elever. Svage elever har større brug for den
direkte kontakt, hvor underviser kan hjælpe, der kan stilles spørgsmål mm.
• Elever kunne udføre opgaven med mindre fejl i processen og med et bedre slutresultat.

Aktioner
• Videomediere den instruerende lærerfunktion i VVS til YouTube.
• Igennem QR koder, video og smartphones fik eleverne ubegrænset adgang til instruktioner, så de kan arbejde i et
ubrudt læringsflow.
• Kort video som afsluttende evaluering af eksperimentet, som viser optagelser fra undervisningen, og viser hvordan
videoinstruktionerne bliver brugt af eleverne.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed

September 2013 – marts 2014

Implementeringsfase

TEC
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Delindsats 3
– Uddannelsesplanlægning
tænkt på ny
Fag og FaglIghED
Delindsatsen sætter fokus på at gentænke arbejdet med uddannelsesplanlægning og i hø
jere grad tage udgangspunkt i uddannelsens slutmål og se igennem og på tværs af fag,
uddannelser, fagligheder og professionsområder for at skabe nye faglige dimensioner.
Ønske om ny forbedret praksis
Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved, at arbejdet med uddannelsesplanlægning
er gentænkt og designet baglæns med udgangspunkt i slutmålet. alle underviserne har
forståelse for overordnede uddannelsesmæssige sammenhænge ved at have kendskab til
hele uddannelsens fag og fagligheder.
Denne indsigt vil åbne for udarbejdelsen af nye typer tværfaglige forløb med erhvervsret
tet sigte. Dette fremmer elevers og studerendes evne til at se sammenhænge og overgan
ge mellem fag, faglighed og niveauer samt sætte det i relation til kommende arbejde.
Dette indebærer, at undervisere på tværs af fag, uddannelser og professioner planlæg
ger og udvikler tværfaglige undervisningsaktiviteter, der bidrager til at elever opnår hel
hedsforståelse og tværfaglige kompetencer, der understøtter erhvervsrettet dannelse
når elever og studerende får styrket evnen til at skabe mening mellem fag, faglighed og
niveauer gennem tværfaglige aktiviteter og mestrer at inddrage værktøjer og modeller
på tværs af professioner og fag, bliver de i stand til at opstille løsningsmodeller, der sva
rer på fremtidens udfordringer.
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En virtuel virkelighedstro fødegang
Udfordring

Transformativ hypotese

• Der er identificeret, at Transfer for de helt nye jordemoderstuderende skal styrkes for at mindske praksischok og frafald fra uddannelsen.

Ved at udvikle et e-læringskursus, i form af en POV
virtuel virkelighedstro verden, der danner ramme for at
opøve praksiskompetencer og praksisforståelser, kan
der skabes en bedre kobling mellem teori og praksis.
E-læringskurset skal integreres i den daglige undervisningsnære kontekst. Hermed vil jordemoderstuderende
være bedre rustet og have større forståelse for en
kommende praksis, hvilket bl.a. vil afhjælpe det første
”praksischok” og medvirke til et mindsket frafald.

Succeskriterier: At få skabt et læringsrum der kan medvirke til at:
• Styrke sammenhæng mellem teori og praksis (forberede til praksis)
• Opøve virtuelle virkelighedstro praksiskompetencer
• Give mulighed for differentiering i undervisningen
• Skabe flere læringsformer for undervisning

Fund
• Studerende: E-læring lyder rigtig godt som læring. Her kan du visualisere det, via at skabe en stemning og et rum.
Gør det så detaljeret som muligt, for ellers ryger seriøsiteten.
• Teoretisk Underviser: Tilpas den studerendes lærings forudsætning. De jordemoderfaglige indhold skal være det
primære indhold i E-læringskurset. Skal kunne anvendes uafhængigt tilstedeværelse på Metropol.
• Kliniske uddannelses ansvar: Mulighed for at stoppe kurset undervejs. Fokus på tværfaglig samarbejde. Skal kunne bruges og afspilles på eksisterende udstyr.

Aktioner
• Workshops der er bygget op om Mock-up og afholdelse af fokusinterview
• Feltarbejde (Rundtur med Klinisk uddannelsesansvarlig)

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

2012-2014

Aktionsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratoriet for
pædagogisk og didaktisk praksis

2013

2014

2015
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EUX tværfagligt projektforløb
Udfordring

Transformativ hypotese

• EUX fag understøtter ikke nødvendigvis de slutkompetencer som efterspørges.
• Hvordan kan vi udvikle uddannelser, så de svarer
på nye kompetencebehov?

Hvis vi anvender EUX-profilbeskrivelsen, og inddrager
EUX elever og lærere i processen, kan vi få designet et
tværfagligt projektforløb/ årshjul, organisere EUD/HTX
lærerteams, samt projektorganisere EUX på tværs af
fag og understøtte de slutkompetencer, der efterspørges
hos EUX eleverne.

Fund
• Eksperimentet er endnu i sin udførelsesfase.
• Eksperimentteamet har fundet, at det ”kræver læring/forkundskaber inden eleverne går i gang med projektet.
• Det kræver desuden stram styring fra undervisernes side i forhold til planlægning af tid, udstyr med mere for at
arbejdsprocessen ikke forsinkes.
• Der skal lægges bedre tid til uforudsete hændelser ind i planlægning og planlægning skal styres strammere.

Aktioner
• Lærerstudietur til jyske EUX-skoler.
• Der tilrettelægges en proces, hvor det undersøges og eksperimenteres med, hvordan fagene kan integreres og
understøtte hinanden i tværgående projekter.
• Workshop: Afholde workshop med 3-4 elever fra den nuværende EUX-klasse og undervisere/lærere på nuværende og kommende EUX-forløb. Alle møder op med deres teori, fagplaner, opgaver, test, projekter og deres pædagogiske strategier/planer på fagområdet (skrevet på ”kort”).
• Udarbejdelse af årshjul: Et ”tværgående projekt-årshjul” – projekter på tværs af fagene og uddannelserne, herunder pædagogisk strategi.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed

Juni 2013 – oktober 2014

Aktionsfase

TEC
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Hvilken profil har en EUX-elev
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at udvikle og tilrettelægge de nye
EUX uddannelser uden at kende målgruppen.

Vi antager, at når der designes baglæns med udgangspunkt i elevernes slutkompetencer, så får man et klart
billede og overblik over, hvilken faglighed der kræves,
og hvordan man kan projektorganisere EUX på tværs
af fag, således at vi får et mere sammenhængende
grund- og hovedforløb med en tydelig EUX-profil.

Fund
• Ny profilbeskrivelse for EUX-elev udarbejdet.
• Opsamling på profilbeskrivelsen og anbefalingerne til indhold/pædagogik til grundforløb og hovedforløb.

Aktioner
•
•
•
•

Introduktion til observation og antropologisk tilgang til beskrivelse af kompetencer.
Observation på EUX – mini-teknologiprojekt.
Opsamling og bearbejdning af observationer.
Udarbejdelse af kompetenceoversigt for EUX (profil).

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed

Marts 2013 – juni 2013

Videreført i eksperiment: EUX
tværfagligt projektforløb

TEC

Udviklingslaboratoriet for
Pædagogisk og didaktisk praksis
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Øget studenterdeltagelse qua
digitalisering
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at fastholde de studerende i
læringssituationen, dvs. styre brugen af de digitale
værktøjer til undervisningsorienteret faglighed og
dermed understøtte udviklingen af de studerendes 21st
Century Skills.

At overblik over stoffet øges ved brugen af digitalt
undervisningsmateriale, her især Multiple Choice Test,
og dermed medfører øget indlæring/ motivation.

Fund
•
•
•
•
•

Større interaktion de studerende imellem via fx connectivisme/kollaborativ videndeling
Bedre indlæring af grundfaglige begreber
Større motivation og studenterdeltagelse i lektionerne, mindre brug af sociale medier til ikke-fagrelevante emner
De studerende som ikke behersker 21st Century Skills oplever frustration i problemløsningsdelen
Lærerrollen forandres til facilitering af undervisning

Aktioner
• Hvilke aktioner har I gennemført / vil I gennemføre i eksperimentet? Hvad har I gjort og hvordan? Beskriv forløbet.
• Vi har gennemført undervisningseksperimenter i matematik i 1., 2. samt 3. semester international linje på Bygningskonstruktøruddannelsen ved brug af multiple choice test først via LMS Fronter og nu i systemet Socrative.
• Der er foregået en digitalisering af undervisningsrummet i matematik-faget fra efterår 2012 til forår 2014 med opfølgende spørgeskemaundersøgelse.
• Vi har gennemført observation af undervisningseksperimentet i hhv. 1. og 3. semester Forår 2014.
• Erfaringsspredning:
- Vi har deltaget i Projekt Bazar i marts på KEA for at sprede erfaringerne fra dette eksperiment til KEAs andre undervisere.
- For at opnå en spredning til andre faggrupper vil vi søge at omsætte erfaringerne fra et naturvidenskabeligt fag til
andre fag, her specifikt kommunikations-faget via underviser-interview
- Besøg på en partnerskole i Bergen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed

September 2012 – februar
2013

Første iteration 2012-2013

KEA

Udviklingslaboratoriet for
Pædagogisk og didaktisk praksis

April 2014 – august 2014
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Kompetencer der matcher
Udfordring

Transformativ hypotese

Vi vil undersøge, hvilke kompetencer der efterspørges
hos eleverne på pædagogiske specialinstitutioner,
og herefter hvordan de efterspurgte kompetencer kan
omsættes til læring i undervisningen.

Undervisning der direkte inddrager efterspurgte kompetencer fra specialområdets pædagogiske praksis vil
føre til en undervisning som udvikler elevernes faglige
og personlige kompetence, og som bidrager til at eleverne er aktive i egen læring.

Fund
• Pædagogisk personale på specialinstitutioner efterspørger, at vores elever har viden om, og at de kan handle i
forhold til: Etik og moral, livskvalitet, grænser og krænkelse, samarbejde og kommunikation, medbestemmelse
og selvbestemmelse, integritet, dét at være professionel og pædagogiske aktiviteter i forhold til mennesker med
særlige behov.
• Vores observationer på specialinstitutioner har dannet udgangspunkt for situationsbeskrivelser og praksiseksempler, som har indgået i undervisningen af vores elever. Eleverne vurderer, at brugen af situationsbeskrivelser og
praksisnære fortællinger har øget undervisningens kvalitet. Eleverne fortæller, at der ved denne undervisningsform
opstår en sammenhæng mellem teori og praksis.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed

Januar 2014 – september
2014

Implementeringsfase

SOSU C

Udviklingslaboratoriet for
Pædagogisk og didaktisk praksis
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Blended Learning
Udfordring

Transformativ hypotese

Eksperimentet skriver sig ind i det uddannelsespolitiske
indsatsområde ’Digital læring – kompetencer til det 21.
århundredes arbejdsmarked’, der indgår i regeringens
Inno + strategi.

Det er muligt at rammesætte KEAs forhold til digitale
læremidler, og kvalificere vores brug af dem igennem
en tjekliste metode.

Udgangspunktet er en situation, hvor der på KEA ikke
i tilstrækkelig grad arbejdes med Blended Learning
(IKT), der er ikke nogen koordineret indsats indenfor
området, hvilket betyder at det alene er op til den
enkelte underviser, hvorvidt der arbejdes med Blended
Learning.

Fund
1. Generelt arbitrære og ad hoc valg omkring digital teknologi i læringsrummet, de ukoordinerede valg øger kompleksiteten for de studerende, og brugen opleves ikke meningsfuld.
2. De fleste studerende og nogle undervisere er usikre omkring deres rolle i co-creation, de studerende synes ikke det
er deres ansvar/opgave, ser ikke umiddelbart læringspotentialet ved at deltage.
3. Stor forskelle i undervisernes i erfaringer med og kompetencer til at indgår i dialog omkring praksis og læringsdesign.
4. Underviserkulturs har betydning for evnen til samskabelse og co-creation.
5. Modellen Learning Landscape (LELA) viste sig at have potentiale som redskab til at iscenesætte dialog. mellem
undervisere og studerende og imellem kollegaer. Modellen fungerede som en tjekliste der mindede deltagerne om
at overveje alle elementer i et læringsdesign og sammenhængen mellem disse elementer.

Fortsættes
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Talent og didaktik
Eksperimentet/aktioner
• Etablering af Udviklingsteam (en underviser fra hver af deltagende uddannelser), udviklingsteamets medlemmer er
ansvarlige for udvikling af små blended learning eksperimenter på hver af uddannelse.
• Præ-workshops: både undervisere og studerende følger sig selv/dine teknologiske fodspor i et døgn
• Kortlægnings workshops for henholdsvis undervisere og studerende
• Co-creation workshop – underviser og studerende på tværs af fag
• Test og afprøvning af didaktisk design – blended learning eksperimenter på fire uddannelser
*I eksperimentet arbejdes der på en wiki, hvor viden, materialer og refleksioner opsamles løbende:
http://keablogs.dk/wiki/index.php?title=Forside

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Eksperimentpuljen

November 2013 – oktober
2014

Implementeringsfase

KEA
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Program 2: Samspil mellem
uddannelse og erhverv
Kontakten til erhvervet er et vigtigt element i elever og studerendes læring og fastholdelse. Det kræver adgang til
kvalificerende praktikformer og en høj grad af transfer mellem uddannelse og erhverv. Programmet Samspil mellem
uddannelse og erhverv ønsker at udfordre de eksisterende læringsformer i forbindelse med samarbejde mellem uddannelse og virksomhed – eksempelvis via praktik. Udfordringen består samlet set i at bevare fokus på, at den unge
er under uddannelse og ikke lade fokus hvile udelukkende på produktion: Uddannelsessted og praktikvirksomhed
repræsenterer to forskellige kulturer og læringsrum, som kan være vanskelige at forene.
Dette kapitel indeholder eksperimenter igangsat i Uddannelseslabortoriet 2012-2014 under program 2. De fleste
eksperimenter er færdige, mens enkelte stadig er i proces. Dette fremgår af eksperimentets ID nederst på hver eksperimentbeskrivelse. Programmet har arbejdet med to indsatser, som hver især repræsenterer et samlende perspektiv på
bestræbelsen på at udvikle praksislæring og samspil mellem uddannelsesinstitutioner og praktiksteder. Eksperimenterne er delt ind i seks dele svarende til de seks delindsatser de bidrager til:
Indsats: Nye samarbejdsformer
• Delindsats 1.1: Reflekterende læringsrum
• Delindsats 1.2: Nye praktikformer
• Delindsats 1.3: Transfer
Indsats: Praksislæring på nye måder
• Delindsats 2.1: Praksisviden i autentiske situationer
• Delindsats 2.2: Model for oplæringsdidaktik
• Delindsats 2.3: Nye former for oplæringsdidaktik
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Delindsats 1.1
– reflekterende læringsrum
nyE samarbEjDsFormEr
Delindsatsens ambition er at udvikle nye reflekterende læringsrum mellem uddannelses
og praktiksteder.
Ønske om ny forbedret praksis
Praksis på området er kendetegnet ved, at uddannelsesinstitutioner og praktiksteder sam
men reflekterer over og udvikler modeller for, hvordan de i samarbejde kan understøtte
elever og studerendes udbytte af uddannelsesforløb.
nye reflekterende læringsrum styrker kvaliteten i skoleforløbene, fordi undervisningsprak
sis kan kobles tæt til praktikkens oplæring. På samme vis styrkes kvaliteten i praksisoplæ
ringen, da den er i tråd med det, der læres på uddannelsesinstitutionen.
når der etableres en tæt kobling mellem uddannelsesinstitution og praktiksted, kan ele
ver og studerende bedre se sammenhængene mellem teoretisk viden og praksisviden.
herved øges elever og studerendes transferbaserede læring imellem praktik og uddan
nelsessted.
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Praksisfællesskab som platform for
udvikling af praksisnær undervisning
Udfordring

Transformativ hypotese

• At lærerne forbereder undervisningen på tværs af
fag og skoleperioder, så der kommer sammenhæng
i uddannelsen
• At nedbringe antallet af elever som dumper
• At skabe sammenhæng mellem teori og praksis
• At øge elevernes tilfredshed med undervisningen

Det er eksperimentets hypotese, at tydelige sammenhængende faglige søjler i form af horisontale og vertikale temaer og projekter med progression kan motivere
elevernes kreativitet og talent.

Fund
• Lærerteamet er blevet meget opmærksomme på vigtigheden af, at fælles ejerskab giver større arbejdsglæde og
ansvarlighed.
• Samarbejde om udvikling af praksisnær undervisning giver større og mere innovative løsninger til nye undervisningsformer og metoder.
• Planlægning og pædagogiske mål går hånd i hånd.
• Kulturforandring fra privatpraktiserende lærer til et team med fælles ansvar for undervisningen.
• Vigtigt med klare og tydelige elevopgaver.
• Vigtighed af en rød tråd i undervisningen, bruge samme sprog og normer i forhold til de faglige krav.
• Brug af visuelle undervisningsmateriale til teoriundervisningen.

Fortsættes
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Aktioner
• Der arbejdes i praksisfællesskaber (mindre lærergrupper) med praksisnære undervisningsforløb og materialer.
Dette tager udgangspunkt i kompetenceudviklingsdage med konsulent Torben Størner og dennes modeller for ”den
gode opgave”, den praksisnære lektion, feedback til eleverne og nye evalueringsformer.
• Udarbejdelse af kvalitetsramme – herunder både standard samt mængde af nye metoder og opgaver. Konsulenten yder feedback på de udviklede materialer og lektionsplaner.
• Nedsættelse af arbejdsgruppe/styregruppe, der har ansvar for at sikre at udviklede materialer lever op til den
udarbejdede kvalitetsramme. Vidensspredning af eksperimentet til hele VVS afdelingen.
• Inspirationsdage med ekstern konsulent – bl.a. fokus på hvad praksisnærhed betyder, hvordan undervisningen og
dens indhold kan omsættes til indhold og forhold på arbejdsmarkedet.
• Gennemførelse af en før- og efteranalyse på elevernes oplevelser af undervisning og undervisningsmaterialer.
• Udvikling af nye praktiske evalueringsformer, der passer til de nye praksisorienterede undervisningsformer, de nye
evalueringsformer som bedømmelsesgrundlag og erstatning for en eller flere.
• Praksisnærhed: I eksperimentet arbejdes der med at definere, hvad man mere præcis mener, når man siger ’praksisnær’. Definitionen skal kunne spores i de metoder og eksperimenter, der udvikles.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Januar 2014 – aug. 2014

Implementeringsfase

TEC VVS

Udviklingslaboratorium for transfer
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Midtvejsevaluering
Udfordring

Transformativ hypotese

Erfaringerne viser, at der kunne være en bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Eksperimentet er et
forsøg på at bygge bro mellem teori og praksis, så de
studerende opnår en bedre sammenhæng og en mere
positiv oplevelse af uddannelsen.

Hvis de studerende midtvejs i praktikken udveksler
erfaringer fra deres praktik i grupper på en struktureret
måde, vil de bedre kunne udvælge relevante teorier og
metoder til deres afsluttende praktikopgaver og hovedopgave.

Fund
• De studerendes parathed til at skrive opgaven steg.

Aktioner
• De studerende skal forberede input til mødet med de andre studerende med cases fra den pågældende praktikvirksomhed.
• Disse cases deles med de andre, og teori udvælges og diskuteres ud fra disse cases.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Marts 2013 – september 2013

Implementeringsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for transfer
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SMV Klar – Match Event
Udfordring

Transformativ hypotese

At udfordre kontaktfladen mellem uddannelsesinstitutionen DTU Diplom og de små og mellemstore virksomheder (SMV) for at skabe flere praktikpladser, merværdi
for de studerende og mere innovationskraft i SMV’erne.

Match Event – ny kontaktmåde mellem studerende og
SMV’er. Hvis vi skaber et mødested, hvor studerende,
de faglige koordinatorer og SMV’ere med projektforslag og praktikmulighed mødes, kan den personlige
relation og kemi, der er essentielt for et succesfuldt
samarbejde, testes. Dette giver hurtigt en afklaring og
forventningsafstemning omkring praktik- og projektforløb. Yderligere en øget tilgang af SMV’er, der kommer
i kontakt med de studerende.

Fund
• Stor succes målt i antallet af nye kontakter mellem DTU Diplom og SMV’er. Flere studerende har fundet nye muligheder for praktik, afgangsprojekter samt studiejobs.
• Gentagelse er nødvendigt, da tanken skal plantes og blomstre hos studerende og undervisere.
• Øget fokus på udformning af de studerendes CV i processen.
• Tydeligt behov for forventningsafstemning mellem de studerende, faglige koordinator og virksomhederne før eventet.
• Netværks-”pli og dannelse” hos de studerende bliver formet ved deltagelse i MatchEvent.
• Studerende på 3. og op til 8. semester skal inviteres, da viden om praktik og projektvirksomheder skal sås ca. et år
før.
• Rekrutteringen skal foregå inden for den enkelte uddannelse og bedst ved personlige kontakter.
• Plakater opsat i studiemiljøet skaber opmærksomhed, men læses ikke.
• Virksomheder skal briefes mindst 30 min. første gang af en person med faglig indsigt.
• Virksomhederne ser MatchEvent som en rekrutteringsplatform. De forventer professionel tilgang og standeplads.
• Der skal være en løbende dialog og opfølgning mellem virksomhederne og de ansvarlige.
• Der skal være opbakning fra praktik- og afgangskoordinatorer og -vejledere for at kontakten kan blive til en kontrakt.
• De studerende skal inddrages i planlægningen og afviklingen, da det skaber ejerskab.
• Listen over deltagende virksomheder skal forblive synlige på websitet, fordi de studerende søger tilbage til ”åstedet”.
• Branchenetværk er interesserede i at hjælpe.

Fortsættes
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Aktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedaktiviteter er kommunikation – internt, eksternt, skriftligt, mundtligt og viralt.
Etablering af kontaktdatabase til styring under hele forløbet – både for studerende og virksomheder.
Annoncering på internt nyhedsbrev, web, Facebook og LinkedIn med tekst og billeder.
Produktion af marketingsmateriale (flyers, plakater og brev til virksomheder).
Intern afklaring med informationsmateriale – møde med koordinatorer og vejledere, der skal være ambassadører.
Løbende opdatering på hjemmeside af deltagende virksomheder.
Invitationen udsendt til kommunens erhvervsinformation.
Kontakt til kommunikationsafdelingens ressourcer til dækning af event med tekst og billeder.
Samarbejde med Karrierecenteret for at sprede budskabet ud til andre virksomheder i nyt netværk.
Samarbejde med innovationsgruppens ”Innovations-maj”, så eventen bliver et punktum for måneden.
Skrive testamonials på webben.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Februar 2013 – august 2014

Implementeringsfase

DTU Diplom

Udviklingslaboratorium for transfer
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SMV klar – Mapping af de studerendes
fler- og interkulturelle kompetencer
Udfordring

Transformativ hypotese

At udfordre kontaktfladen mellem uddannelsesinstitutionen DTU Diplom og de små og mellemstore virksomheder (SMV) for at skabe flere praktikpladser, merværdi
for de studerende og mere innovationskraft i SMV’erne.

Mapping af de studerendes fler- og interkulturelle kompetencer:
Hvis de studerendes kulturelle og personlige baggrund
blev synliggjort ved ansøgning om praktik- og afgangsprojektansøgninger i virksomhederne kunne det skaffe
flere pladser til de studerende, der har mere end en
dansk baggrund.

Fund
• Foranalysen og fokusgruppeinterviews har vist muligheder og udfordringer af teknisk karakter, da en mapping vil
gribe ind i hele optagelsesproceduren til DTU Diplom. Det viser, at studenter generelt betragtes som ensprogede
og singlekulturelle (etnisk danske) i uddannelsessektoren.

Aktioner
• Der blev afholdt flere fokusgruppeinterviews for studerende fra de forskellige studieretninger. I en af fokusgrupperne, bestående udelukkende af studerende fra eksportingeniørretningen, kunne vi observere at der kun var én
etnisk dansker, mens der til gengæld var 9 repræsentanter fra lande som Tyrkiet, Bosnien, Serbien, Pakistan etc.
• Eksperimentet stoppede desværre, da de bærende kræfter ikke længere var tilknyttet DTU Diplom, og det administrative system ikke kunne støtte aktiviteterne.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Marts 2013 – august 2013

Aktionsfase

DTU Diplom

Udviklingslaboratorium for transfer
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SMV klar – brugerdrevet
receptionsskærm
Udfordring

Transformativ hypotese

At udfordre kontaktfladen
mellem uddannelsesinstitutionen DTU Diplom og
de små og mellemstore
virksomheder (SMV) for
at skabe flere praktikpladser, merværdi for de
studerende og mere innovationskraft i SMV’erne.

Brugerdrevet velkomst- og infoskærm: Hvis vi synliggør besøgene fra virksomheder
samt annoncerer events og møder på Ballerup Campus via infoskærme, skaber vi
større opmærksomhed, og hjælper gæster til at finde vej på matriklen. Dette kan styrke bevidstheden hos virksomhederne, om at DTU Diplom er en troværdig og pålidelig
innovationssamarbejdspartner, samt hos de studerende, at der er en god og aktiv
kontakt til SMV’er, der er interesserede i dem som manpower og innovationspartnere.
Ved at gøre det muligt for alle brugere dvs. de ansatte at kunne uploade deres møder
og event skabes et større ejerskab omkring professionaliseringen af virksomhedskontakterne – til gavn for de studerende.

Fund
• Foranalysen gav indsigt i de tekniske og organisationsmæssige udfordringer ved etablering af en brugerdrevet
receptionsskærm.
• Arbejdet fra eksperimentet blev båret ind i en nyetableret arbejdsgruppe under administrationsafdelingen i DTU
Diplom, og et understøttende system er implementeret med stor succes.
• De organisatoriske styringssystemer og koncernhensyn hæmmer den direkte brugerinvolvering.
• Skærmen kræver en kommunikationsansvarlig, der sørger for administrationen af de løbende elektroniske opslag.
• Etableringen lykkedes da ledelsen kunne se en mening med at professionalisere kontaktfladen til virksomhederne
og kunne se fremtidige muligheder for kobling til mødebooking og kalendersystemer.
• Skærmen er også til gavn for nyhedsformidlingen til de studerende.
• Skærmen skal stå ved hovedindgang og ”trafikknudepunkter”.

Aktioner
•
•
•
•
•

Undersøgelse af tekniske forhold omkring etableringen af info-skærme(hardware).
Undersøgelse af systemmæssige muligheder/løsninger (software).
Undersøgelse af behov og funktionalitet.
Opstilling af succeskriterier.
Vurdering af eksperimentets præfase mundede ud i en beslutning fra ledelsen om en overgang fra drift og tilpasning til ”DTU standard” uden brugerstyring.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Marts 2013 – juni 2013

Aktionsfase

DTU Diplom

Udviklingslaboratorium for transfer
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SMV klar – Webkommunikation
Udfordring

Transformativ hypotese

At udfordre kontaktfladen mellem uddannelsesinstitutionen DTU Diplom og de små og mellemstore virksomheder (SMV) for at skabe flere praktikpladser, merværdi
for de studerende og mere innovationskraft i SMV’erne.

Eksperimenterende kommunikation på webben:
Hvis kommunikationen på webben ligeledes rettes
internt mod de studerende, ved at benytte deres egne
kanaler og udtryk, skaber det inspiration til at gå nye
veje efter praktikpladser og afgangsprojektmuligheder.

Fund
• Den forøgede opmærksomhed på webkommunikation skal og kan rettes til flere målgrupper: Internt (studerende og
ansatte) og eksternt (samarbejdspartner).
• Synlighed ved et separat menupunkt på hovedsite har skabt øget trafik omkring, hvad samarbejdet med DTU Diplom-studerende-SMV’er har af innovationskraft til gavn for virksomheder og ansatte, samt internationale kontakter.
• Det er Praktikprojekter, der ligger højest på den samlede statistik.
• Der har været stor interesse for Match Eventet. Dette event har opnået de største antal sidevisninger pr. uge.
• God mening at bruge hjemmesiden til at orientere om arrangementer, der kan være interessante for virksomheder at
deltage i.
• Institutionens kommunikationspolitik skal udfordres, hvis der skal skabes mere opmærksomhed omkring erhvervssamarbejdet.
• Det viste sig, at selve kommunikationen skal tilpasses medier. Jo mere konkret indholdet bliver, jo højere besøgsrate.
• De ansvarlige skal lære at formidle på nye måder. De gode historier skal drives op af udvalgte personer. Tekster
skal specifikt rettes mod nettet og være i direkte sprog.
• Nye tiltag f.eks. studenterproducerede videoklip gav inspiration til professionelle videooptagelser af andre events
på DTU Diplom.
• Analyser af clickrates og bouncetid viser at budskaber skal fanges inden for 10 sekunder.
• Der er en direkte stigning i opmærksomheden, når der er en site at henvise til, og der er mindre end 4 klik.

Fortsættes
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Aktioner
• 1. fase november-december 2012 blev indholdet på hjemmesiden, med den overordnede titel ’Innovationscenter’,
oprettet. Indholdet fremgik ikke i hovedmenuen på sitet, og havde derfor ikke en optimal synlighed.
• 2. fase januar-maj (målingerne endte 30. maj, pga. et skift til en ny platform, og målinger var ikke tilgængelige).
• Der blev tilføjet et menupunkt til hovedmenuen på sitet.
• Indholdet blev ændret, så det i højere grad var henvendt til virksomheder, således at det blev synligt, hvilket
udbytte virksomhederne kunne få ved et samarbejde med DTU Diplom, og hvilke samarbejdskonstellationer, der
tilbydes.
• Den overordnede titel på indholdet blev ændret fra ’Innovationscenter’ til ’Erhvervssamarbejde’, for tydeligere at
signalere henvendelsen til virksomheder, og at skabe en sammenhæng til DTU Lyngby.
• Samtlige undersider fik et boost i antal sidevisninger og forblev på et markant højere niveau end før årsskiftet.
Den største årsag til dette er sandsynligvis den tydeligere navigation på hjemmesiden til indholdet.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Marts 2013 – juni 2013

Aktionsfase

DTU Diplom

Udviklingslaboratorium for transfer
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Cluster
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at udvikle viden, der er opnået i
virksomhedspraktik til dynamisk viden, som genstand
for initiativer faciliteret af KEA.

Hvis vi gør virksomhedspraktikken til genstand for systematisk vidensindsamling, kan KEA være en aktiv medspiller i generering af nye fokusområder med henblik
på at genere forskning, udvikling og netværksdannelse
til gavn for små og mellemstore virksomheder.

Fund
• Vi har fundet, at virksomhederne er interesserede i at deltage, men at de mangler en bearbejdet guide til projektets værdiskabelse, set i lyset af det KEA evner at tilbyde.

Aktioner
• Mønstre i praktikrapporteringer: Crowdsourcing af temaer og virksomhedstyper fra praktikrapporteringen, der
danner klynger og kan udvikles til at være fokusemner.
• Fokusemner: Emner, vi mener, er tidstypisk trends og vælger at teste i relation til klynger af virksomheder: ex.
Trends i sociale medier, Big Data etc.
• Interkulturelle kompetencer: Identificering af interkulturelle kompetencer, som studerende i international praktik
oplever som væsentlige.
• Internationale relationer mellem virksomhedsklynger: netværksdannelse mellem specifikke virksomhedsklynger i
Danmark og Internationale storbyområder.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

September 2013 – august
2014

Aktionsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for transfer
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Virtuelt læringsrum til refleksion
Udfordring

Transformativ hypotese

Eksperimentet arbejdede med virtuelle praksisklynger
samt transferopgaver. I eksperimentet blev der afprøvet
en kombination af de 2 udfordringer, idet de studerende skulle anvende en e-platform til refleksion over etiske
dilemmaer i praktikken, samt refleksion over kernefaglige opgaver på tværs af laboratoriemedicinske specialer, hvor de havde teorien med sig fra uddannelsesinstitutionen.

For at fremme læringsudbyttet i det kliniske ophold
anvendes virtuelt læringsrum til at motivere bioanalytikerstuderende til refleksion over fagetiske problemstillinger, såvel i eget, som i øvrige laboratoriemedicinske
specialer.

Eksperimentet bygger videre på Rigshospitalets eksperiment ’Portfolio i praksis’, samt med inspiration fra
KEA’s eksperiment ’Videndelingsplatform’.

Fund
• Wiki-spaces satte fokus på kravet om refleksion under uddannelse.
• De studerende foretrak fortrinsvis at tænke i humanistiske emner og derfor skulle de have vejledning i at kunne
reflektere i forhold til naturfaglige emner.
• Ikke alle studerende overholdte de kriterier, der var opsat for refleksion i Wiki-spaces.
• Retrospektivt kunne vi se, at introduktionen ikke var ens for alle studerende, og at alle studerende ikke fik samme
støtte undervejs. Fælles introduktion anbefales.
• Nogle studerende manglede fortrolighed med refleksion.
• Underviserne tilkendegav, at sammensætningen af den enkelte gruppe af studerende kunne have stor betydning
for hvorledes, at de studerende forholdt sig til anvendelsen af Wiki-spaces, samt hvilke emner der blev taget op
blandt de studerende.
• Når de studerende reflekterede i Wiki-spaces fik underviseren bedre indsigt i, hvad de studerende blev påvirket af
på afdelingen.
• Hvis underviserne ikke selv var rimelige fortrolige med brugen af Wiki-spaces og i stand til at introducere
Wiki-spaces, således at de studerende kunne se meningen med de elektroniske refleksioner, så kunne det være
vanskeligt at opnå et fornuftigt forløb.

Fortsættes
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Aktioner
• 26 bioanalytikerstuderende fordelt på 5 laboratoriemedicinske afdelinger anvendte et virtuelt læringsrum
(Wiki-spaces) til refleksion over etiske og faglige dilemmaer i praktikken (modul 4) på egen afdeling. Derudover
reflekterede de fælles i et tværfagligt læringsrum for alle 5 laboratoriemedicinske specialer. I Wiki-spaces blev der
hver uge bragt nogle brede fagetiske og fagfaglige spørgsmål, som skulle være igangsættende for de studerendes
refleksioner. De studerende skulle i Wiki-spaces hver uge uploade mindst to refleksioner fra egen klinik, samt kommentere på mindst to refleksioner fra egen klinik. Desuden skulle de studerende afdelingsvis hver uge diskutere og
udvælge, hvilken refleksion der skulle uploades til det tværfaglig rum, samt kommentere på mindst én refleksion i
det tværfaglige rum. De kliniske undervisere faciliterede forløbet undervejs.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Marts 2013 – august 2013

Afsluttet eksperiment

Rigshospitalet

Udviklingslaboratorium for transfer
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Portfolio i praksis
Udfordring

Transformativ hypotese

I korte klinikforløb er det en udfordring at understøtte
de studerendes læring, give individuel vejledning og
have føling med deres læringspotentiale.

Ved at anvende de studerendes portfolio erhverver uddannelsesansvarlige bioanalytikere kompetencer til at
erkende de studerendes læringspotentialer, og derved
kan de målrette de studerendes læring.

Fund
• I modul 1 er omdrejningspunktet ’bioanalytikerpraksis’, hvor de bioanalytikerstuderende for første gang stifter
bekendtskab med den profession, de fremover skal beskæftige sig med. Ved anvendelse af portfolio var det nemmere at give dem individuel vejledning, hvilket var særligt vigtigt på et kort ophold, der lå tidligt i uddannelsen.
Det var en styrke, at der både var noget skriftligt og mundtligt i forløbet. Nogle af de ting i modulbeskrivelsen, der
normalt nemt ville blive overset, får en plads i forløbet, og læringsudbyttet var højt.
• Klinikunderviserne arbejdede tættere sammen end de før har gjort. Derved blev der skabt sammenhænge mellem
specialer, og de studerende så bioanalytikerfaget som en helhed og opnåede en bedre forståelse af, hvordan
hvert enkelt speciale spiller sammen om diagnostikken og behandlingen af en patient.
• Et nyt arbejdsredskab kræver tid for at blive brugt rigtigt, og ikke alle studerende fandt det let at reflektere -det var
noget der skulle øves.
• Det krævede mere tid for hver enkelt underviser i starten, da man skulle undervise på en anden måde, end man
(måske) hidtil havde gjort. Dertil kom også udarbejdelsen af nye undervisningsmaterialer.
• I eksperimentet opnåede vi viden om portfolio som arbejdsredskab til at understøtte de studerendes transfer og om
at støtte underviserne i at erkende de studerendes læringspotentialer.

Aktioner
• Eksperimentet foregik i alle 5 laboratoriemedicinske klinikker, og de bioanalytikerstuderende var i 2 forskellige
klinikker i alt. 5 klinikunderviserne holdt intro til portfolio for de studerende med udgangspunkt i modulbeskrivelsens læringsudbytter, refleksionssamtaler med udgangspunkt i de studerendes præsentationsportfolioer, evaluering
af klinikophold, samt brug af portfolio.
• Klinikunderviserne har på baggrund af portfolioen afholdt refleksionsamtaler med de studerende, og derved fået
et større indblik i:
- Hvad hver enkelt havde brug for at lære, for at optimere læringsudbyttet ift. modulbeskrivelsen.
- Hvordan hver enkelt studerende lærte bedst.
• Klinikunderviserne reflekterede i par over de studerendes proces og produkt, og der er udarbejdet en portfolioguide til brug i praksis.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

September 2012 – februar
2013

Afsluttet eksperiment

Rigshospitalet

Udviklingslaboratorium for transfer
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Blogging i praktik
Bachelor Degree’s Programme in Global Nutrition and Health

Udfordringer

Transformativ hypotese

For at kunne navigere som sundhedsprofessionel i et globalt samfund, og
vise at vi i stigende grad er bevidste brugere af sociale og professionelle
netværk, er der behov for – og en forpligtelse til – at træne og udvikle de
studerendes digitale kompetencer.

Når de studerende ugentligt blogger
i løbet af deres 8-12 ugers praktik,
og får løbende feedback herpå fra
medstuderende og intern praktikvejleder, så:
• Styrkes de studerendes kompetencer inden for online sundhedskommunikation.
• Styrkes de studerendes læring og
professions-praktiske refleksionsniveau i praktikken.
• Styrkes de studerendes professionsidentitet og viden om kommende
jobmuligheder.

Et ønske om at GNH praktikvejleder kan følge den studerendes vidensopbygning og de tilknyttede refleksioner undervejs i praktikken – som ofte
er udenlands.
Specifikt for GNH gør det sig gældende, at uddannelsen er forholdsvis
ny og at den ikke retter sig mod en afgrænset profession. Dette bevirker,
at de studerende som led i udviklingen af en professionsidentitet har et
stort behov for indsigt i professionens praksis, kompetenceafklaring, faglige profil og i de potentielle jobmuligheder, som knytter an til denne.

Fund
Eksperimentet har kørt i 2 runder, hvor de enkelte aktioner er blevet skærpet i 2. runde. Evalueringen af 2. runde er
under udarbejdelse.
• De studerende: I 1. runde var det kun få af de studerende som reelt bloggede undervejs i praktikken. Det viste sig
efterfølgende, at det var uklart for flere af de studerende, hvad hensigten var med at blogge undervejs i praktikken. De oplevede, at de 9 emner, der skulle blogges om, virkede overvældende og flere studerende følte sig ikke
tilstrækkeligt teknisk klædt på til at blogge. De studerende blev introduceret til at blogge og formålet med det på
en workshop af 2 timers varighed.
• I 2. runde er introduktionen til de studerende udvidet til 2 praktiske workshops, så de studerende allerede er i
gang med deres blog inden de rejser ud. Blogemnerne er blevet tilpasset og lægger op til kreativitet. De studerende har i 2. runde blogget undervejs og har haft glæde af at blogge.
• Underviserne: I 1. runde blev underviserne 2 timer introduceret til de studerendes blogs, men i praksis var det få
af underviserne, som kommenterede på de studerendes blogs eller mangel på samme. I 2. runde blev der hver
anden uge booket tid i undervisernes kalendre til blog-feedback og erfaringsudveksling herom.
• Styrkelse af de studerendes læring i praktikken
”The questions asked on the blog where highly qualified and gave another aspect of viewing some of the challenges.” Citat studerende, 2.
• Styrkelse af professionsidentiteten
“I got inspired after following the blogs of my friends where I got the chance to see how broad the scope of our
study is :)” Citat studerende, 2
Fortsættes
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Aktioner
Eksperimentet havde følgende aktioner i 2. runde

PRÆSTATIONER
(output)

AKTIVITETER

RESULTATER
- kort sigt
(outcome)

RESULTATER
- langt sigt
(outcome)

De studerende styrker deres
kompetencer inden for online
sundhedskommunikation

De studerende oplever øget
læring/ styrkede kompetencer

Medstuderende i praktik læser og
kommenterer på blogs
(Procedure beskrevet i FIPI)

Teknisk support til de studerende
vedr. blogs undervejs
(procedure beskrevet i FIPI)

På en workshop introduceres de
studerende til formålet med at
blogge, krav til at blogge, samt til
den praktiske anvendelse af
blogs. Samt skriftligt via FIPI rapport.
(Procedure beskrevet i drejebog
for workshop)

De studerende
d blogger
bl
om de 10
temaer, mens de er i praktik
(procedure beskrevet i FIPI)

Studerende styrker deres
refleksion og læring i praktikken

Styrke de studerendes
professionsidentitet:
•

Skabelon og krav til bloggens
opbygning og struktur.
Udvikling af feedback, samt
proces herfor.
Etablering af blogprofil.
(Procedure beskrevet i FIPI og i
materiale til undervisere)

•
•

Underviserne giver de studerende
feedback på blogs, mens de er i
praktik
(Procedure beskrevet i FIPI og i
materiale til undervisere)

Kompetenceudvikling af
underviserne i at læse og give
feedback på blogs og deres rolle
som Internship College
Supervisor

De er bevidste om egne
kompetencer.
Oplevelsen af at være en del
af et fællesskab/profession
Viden om jobmuligheder
inden for professionen ‘ global
nutrition and health’

Evaluerings og dataindsamlingsmetoder
:
Skriftlig evalulering med studerende på modul 7 og modul 12
Undervisernes vurdering af de studerendes blogs
Dialog med underviserrepræsentanter

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Marts 2013 – september 2014

Analyse- og evalueringsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for transfer
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Transfer – teori – praktik
Udfordring

Transformativ hypotese

Når det lykkes skole og praktik at skabe grundlag for
og støtte op omkring elevers læring og transformation
af viden på tværs af læringsrum, vil det kunne bidrage
til at øge den faglige tilfredshed blandt eleverne, og
dermed være med til at nedbringe frafald i social- og
sundhedsuddannelsen. Udfordringen er, hvordan
elevernes oplevelse af mening og begribelighed i
uddannelsen kan understøttes via et tværinstitutionelt
samarbejde.

Hvis undervisningen på skolen tager udgangspunkt i
en praksisnær kontekst, og vejledningen i praktikken
inddrager teori fra skoleundervisningen, øges muligheden for, at eleverne kan transformere den viden, de har
tilegnet sig i skolen, til viden de kan anvende i praksis.

Fund
Praksisnær undervisning og træning af kliniske færdigheder i teoriperiode 1 har medvirket til, at eleverne oplever stor
tryghed, når de efterfølgende udfører kliniske opgaver i praktikken. Det giver samtidig eleverne overskud og motivation til at lære andre kliniske færdigheder. De har derved oplevet, at de har lært rigtig meget i praktikperioden uden
at føle sig presset.
Samarbejdet mellem undervisere fra skolen og vejledere fra praktikken har betydet, at begge parter har fået et større
kendskab til hinandens felter, og de kan derved lettere understøtte eleverne i transfer. Konkret afspejler det sig i, at
eleverne har oplevet en sammenhæng mellem skole og praktik. Eleverne er samtidig blevet opmærksomme på, at
teoriundervisningen er vigtig i forhold til deres læring i praksis.

Aktioner
Undervisere fra skolen og vejledere fra praktikken samarbejder om konkret at integrere praksis i undervisningen i 1.
teoriperiode, herunder at eleverne træner kliniske færdigheder som forberedelse til deres praktik. I den første praktikperiode planlægges 2 refleksioner med eleverne i mindre grupper. Her er der fokus på at skabe sammenhæng
mellem den teoretiske undervisning og elevernes aktuelle praksis på baggrund af udvalgte temaer. Eleverne forbereder sig ved skriftligt at bevare spørgsmål, der relaterer sig til de udvalgte temaer. Det er planlagt, at undervisere
fra skolen og vejledere fra praksis afholder refleksionerne i fællesskab, men på grund af lockout af underviserne er
refleksionerne med eleverne udelukkende afholdt af vejlederne.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Marts 2013 – August 2013

Implementeringsfase

Center for HR, Region H, i
samarbejde med Gentofte
Hospital og SOSUC.

Udviklingslaboratorium for transfer
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Find kemi / fysik i praksis og teori
Udfordring

Transformativ hypotese

På Metropol er der fokus på integration af praksis i undervisningen.
Der ses et behov for at udbygge det eksisterende samarbejde med
praksis og sætte fokus på, hvordan den kliniske og teoretiske undervisning tilrettelægges, så den understøtter de studerendes transfer bedst
muligt. Tegn på, at transfer endnu ikke er god nok, ses bl.a.. i studenterevalueringer og i eksamen i kemi på modul 2, hvor mange dumper,
samt i tilbagemeldingerne fra praktikstederne. Der består således en
udfordring i, at de studerende i nogen grad har vanskeligt ved at se
sammenhæng mellem teori og praksis, samt at deres forståelse af kemiog fysikundervisningen på modul 2, for manges tilfælde, ikke er god
nok. Denne udfordring imødegår eksperimentet ved at afprøve en mere
aktiv inddragelse af de studerendes egne erfaringer fra klinikopholdet.

Når de studerens egne erfaringer fra
klinikophold (opsamlet med værktøjet
Portfolio) aktivt anvendes i teoriundervisningen, så vil de studerende blive
mere motiverede og opleve teoriundervisningen som mere relevant. Dette vil
føre til, at de studerende bedre kan se
sammenhængen mellem teori og praksis, samt at de bedre kan tilegne sig
teoriundervisningen og derved også i
højere grad kunne bestå eksamen.

Fund
• Fokus på at øge de studerendes motivation, deres oplevelse af relevans og sammenhæng samt ændringer i det
faglige standpunkt ved eksamen.
• Opgaven er blevet opfattet som meningsfuld af både undervisere og studerende, og vurderes på denne måde at
være en motiverende faktor.
• De studerende har opfattet opgaven som meningsfuld og vil gerne bidrage til den teoretiske undervisning med
egne erfaringer. De vil gerne udveksle erfaringer med medstuderende, som har været i praktik på andre laboratoriemedicinske afdelinger end dem selv.
• De studerendes faglige udbytte af indsamlingsdelen (del 1) vurderes at have været høj, og de studerende har
generelt lagt et stort arbejde i at beskrive enkelte analyser.
• Inddragelsen af de indsamlede analyseeksempler i den teoretiske undervisning på modul 2 har derimod ikke
fungeret optimalt.
• Det var ikke ventet at integrationen af de studerendes opgavebesvarelser ville være så mangelfuld som den rent
faktisk blev.
• Skriftlighed og feed-back på skriftlige besvarelser var ikke indtænkt som et element i eksperimentet. Men det trådte
frem som tema i evalueringen.

Fortsættes
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Aktioner
• De studerende får ved afslutningen af skoleopholdet en opgave, som skal løses under deres praktikophold. Opgaven hedder ”Find kemien / fysikken” og består i, at den studerende skal finde eksempler på analyser, hvor de
møder proteiner (som de lærte om på teoriopholdet). De skal forholde sig til hvilken fysik eller kemi, de skal vide
noget om, for at kunne forstå de analyser, de har udvalgt. Der stilles to konkrete spørgsmål, som skal besvares.
Besvarelsen af opgaven skal afleveres på Fronter i begyndelsen af modul 2.
• Tilrettelæggelsen af den efterfølgende fysik- og kemiundervisningen på efterfølgende modul tager afsæt i besvarelserne og underviseren anvender de eksempler, de studerende har beskrevet, i teoriundervisningen indenfor kemi
og fysik for at sikre sammenhæng og synlig progression.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

September 2012 – februar
2013

Afsluttet

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for transfer
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Transfer
Udvikling af portfolio i samarbejde mellem teoretiske og kliniske undervisere
på Ergoterapeutuddannelsen
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at skabe transfer
og sammenhæng mellem teori og
praksis, hvor de studerende får mulighed for at reflektere og arbejde med
deres praktiske erfaringer i en teoretisk
ramme. Ergoterapeutuddannelsen har
tidligere arbejdet med portfolio, som
kan opleves som selvstændige øer, og
udfordringen bliver at skabe et portfolioarbejde, som er fælles for teori og
praksis.

Del 1 og 2:
Hvis der udvikles et portfolioredskab i et samarbejde mellem undervisere på uddannelsesinstitutionen og undervisere i klinisk praksis/
praktikværter, som de studerende bliver vejledt i, og får feedback på at
anvende (i praktik på modul 6).
Del 3:
Og hvis undervisningen på uddannelsesinstitutionen (på modul 7 og
8) inddrager de studerendes erfaringer og refleksioner fra praktikken
i form af portfoliobidragene og har fokus på at skabe sammenhæng
til den teoretiske undervisning, så vil de studerende opleve transfer
og sammenhæng mellem deres praktiske erfaringer og den teoretiske
undervisning – og dermed opnå øget læring.

Fund
• Arbejdet med udviklingen af et fælles portfoliomateriale, på tværs af undervisningen på uddannelsesinstitutionen
og de 20 kliniske undervisningssteder i modul 6, har givet en fælles forståelse af, hvad de studerende har med
sig og skal lære i den kliniske undervisning. De kliniske undervisere lærer om uddannelsen ved at samarbejde
med de studerende om portfoliobidragene, da portfoliobidragene anvender – og bygger videre på – den viden
de studerende har fra tidligere moduler.
• I forhold til de studerende giver portfolioarbejdet refleksion og læring, samt gode noter at gå tilbage til. Ikke alle
studerende har forstået pointen med portfolioarbejdet, så dette er fortsat en udfordring, der skal arbejdes med. De
studerende vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af portfolioarbejdet på både modul 6, samt det kommende
modul 9, og to studerende indgår i det videre arbejde. Studerende og kliniske vejledere er enige om, at antallet
af obligatoriske portfoliobidrag skal begrænses, mens der efterspørges mulighed for mere kreativitet i bidragene
og større valgfrihed. Refleksion over læring skal indgå som en del af de enkelte bidrag.

Fortsættes
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Aktioner
Fælles sprog mellem teoretiske og kliniske undervisere
”Det giver os kliniske undervisere et større overblik og det gør, at det bliver meget lettere at agere i det, fordi vi har
en forståelse for, hvad de studerende har med sig og hvad vi kan tale om og samle op på. Og på hvad vi kan oversætte til praksis. Det er virkelig et plus.” citat Klinisk underviser
”Det er i virkeligheden også transfer – bare for de kliniske undervisere.” citat Klinisk underviser

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

September 2013 – september
2014

Implementeringsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for transfer
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Delindsats 1.2
– nye praktikformer
nyE samarbEjDsFormEr
Delindsatsen sætter fokus på udvikling af nye praktikformer, som øger antal, variation,
fleksibilitet og kvalitet i praktikoplæring.
Ønske om ny forbedret praksis
Praksis er kendetegnet ved, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner i tæt samspil ud
nytter de mange muligheder, der eksisterer for at oprette og anvende fleksible praktikfor
løb, hvad enten det er i regi af mesterlære, skolepraktik, kombinationsaftaler eller praktik
i udlandet.
Den fleksible anvendelse af praktikmuligheder samt det tætte samspil mellem uddannel
sesinstitutioner og virksomheder øger mulighederne for, at der sættes fokus på transfer
mellem teoretisk og praktisk læring. herved forbedres elever og studerendes muligheder
for kompetenceudvikling på vekseluddannelserne.
når der udvikles nye praktikformer, øges mulighederne for, at praktikken kan udfylde de
nødvendige rum på vekseluddannelsen, og at elever og studerendes muligheder for læ
ring derved optimeres.
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Praktik i egen virksomhed
Udfordring

Transformativ hypotese

På trods af den store interesse i entreprenørskab, er der
få studerende, der vælger iværksætterpraktik.

Hvis vejlederne føler sig bedre klædt på, vil de være
mere tilbøjelige til at anbefale iværksætterpraktik til de
studerende.

Det er en udfordring for både studerende og vejledere,
at der ikke er klare og tydelige rammer for, hvad det
kræver at være i iværksætterpraktik.

Hvis de studerende oplever at vejlederne formidler
klarere rammer og forventninger til iværksætterpraktikken, vil der være flere studerende, der vælger denne
praktikform.

Fund
• Det er blevet tydeligt, at der er stor variation fra uddannelse til uddannelse i forhold til, hvordan de takler studerende, der ønsker iværksætterpraktik. Samtidig er der også stor variation blandt underviserne inden for samme
uddannelse.
• Det er blevet tydeligt, at der både er studerende og undervisere, der ikke kender til muligheden for at vælge
iværksætterpraktik.
• De studerende efterspørger iværksætterpraktik, på trods af at denne praktikform ikke er blevet meldt ud som en
mulig praktikform på alle uddannelser.

Aktioner
• I samarbejde mellem praktikvejledere og undervisere, har vi formuleret nogle klare, enkle og generiske retningslinjer for iværksætterpraktik på KEA. Disse beskriver krav og forventninger til studerende, der vælger iværksætterpraktik, som kan støtte både de studerende i deres til- eller fravalg af iværksætterpraktik, men kan hjælpe praktikvejledere og undervisere i forhold til at hjælpe og vejlede de studerende omkring deres praktikvalg.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

September 2013 – april 2014

Implementeringsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for transfer
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Delindsats 1.3
– transfer
nyE samarbEjDsFormEr
Delindsatsens ambition er, at praktik og uddannelsessted udvikler nye samarbejdsformer
som skaber dybere indsigt, bedre sammenhæng og større progression for elever og stu
derende samt underviserne med henblik på udvikling og kvalitet i vekseluddannelsesfor
løb.
Ønske om ny forbedret praksis
samarbejdspraksis mellem praktik og uddannelsessted er kendetegnet ved en didaktisk
planlægning af sammenhængende uddannelsesforløb, der understøtter elever og stude
rendes transfer mellem uddannelses og praktiksted.
samarbejdspraksis giver undervisere på uddannelsesinstitutioner dybere indsigt i op
læring hos aftagere og aftagere opnår dybere indsigt i undervisningen på uddannel
sesstederne. samarbejdet indebærer endvidere en oprettelse af nye uddannelses og
praktikdesigns og strukturer, som skaber sammenhæng, synergi og progression i veksel
uddannelsesforløb.
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Eleven som aktør i
praktikpladssøgningen – PIV
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er en udfordring at finde praktikpladser til alle elever, hvorfor der ydes en indsats for at styrke og kvalificere de kortvarige praktikophold, så eleverne står godt
rustet i kampen om lærerpladser.

Hvis eleverne kommer i praktik i virksomheder (PIV) på
deres grundforløb, og får praktisk kendskab til branchen, øges fastholdelsen og motivationen hos eleverne.
Ved at følge op med besøg af faglærer, vil samarbejdet med virksomheden styrkes.

Fund
•
•
•
•
•
•
•

Eleverne var glade for at være i PIV.
En stor del af eleverne var aktive omkring deres lærepladssøgning og fandt praktikpladser uden TEC´s hjælp.
Eleverne blev styrket i at udarbejde ansøgninger og CV.
At det er væsentligt at faglærerne har virksomhedskontakt.
Eksperimentteamet har fået et samarbejde med praktikpladskonsulenterne for såvel SSIT og Produktion og Udvikling.
Eksperimentteamet har indgået et samarbejde med en række virksomheder.
PIV har fået en større rolle i de to lærerteams drøftelser.

Aktioner
• Optimere samarbejdet på grundforløbene omkring elevernes praktikpladsmuligheder. Koncentrere indsatsen omkring Praktik I Virksomhed(PIV), hvor eleverne vil komme i praktik på grundforløbet.
• En elevgruppe har været i praktik i en virksomhed på grundforløbet SSIT, og en elevgruppe har været i praktik i
en virksomhed på grundforløbet Produktion og Udvikling.
• PIV koordinator har skabt virksomhedskontakter og praktikaftaler til de elever, der ikke kunne få en aftale i stand
på egen hånd.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Maj 2013 – august 2014

Aktionsfase

TEC – SSIT og P&U

Udviklingslaboratorium for transfer
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Vejleder i praktik
Udfordring

Transformativ hypotese

At kvalificere vejledningen i UU til mødet med praktikken og dermed bidrage til, at de unge er bedre rustede
til at imødekomme de udfordringer, de møder dér.
UUvejlederen mangler konkret viden om, hvilke læringsmuligheder, der findes i praktikdelen og hvilke
nye krav der stilles til den unge i et arbejdsfællesskab?
Hvordan tænker den unge om dét at være en del af et
aktivt erhverv?

Vi antager, at såfremt UUvejlederen, som IKKE har en
professionel viden om eller praktisk kendskab til feltet,
selv er i praktik på en afdeling i en virksomhed – i
dette eksperiment, et sundhedsfagligt, klinisk felt i et
hospital, kan denne erfaring øge UUvejlederens viden
om – og forståelse af – fagets indhold, virksomhedens
kultur, samt den unges læringsmuligheder i dette felt og
derved kvalificere vejledningen i hverdagen.

Fund
• Eksperimentdeltagerne tilkendegiver gennem det kvalitative interview og drøftelsen af aspekterne ved at have
været deltagere i praksis, at de har fået et indtryk af såvel hverdagen, både i arbejds- og læringsfeltet, samt ikke
mindst af den virkelighed, som eleverne indgår i under praktikdelen af deres uddannelse. Desuden udvides deres
ønske til også at omfatte mulighed for praktikbesøg i andre virksomheder, der repræsenterer fag, man ikke kender
til. Deltagerne giver ligeledes udtryk for deres erkendelser af betydningen af styring på såvel det samfundsmæssige som på uddannelsesinstitutionelt og på virksomhedsplan. De observerer hvilke faglige og personlige forudsætninger, der er vigtige for såvel at vælge, påbegynde og gennemføre uddannelsen.
• Samtidigt er deltagerne kritiske over for betingelserne for praktiklæring inden for virksomhedens rammer og tilbud
sammenholdt med den teoretiske metode, som er baggrund for den unges møde med praksis. I øvrigt har det vist
sig vanskeligt at etablere praktikmuligheder for vejlederne på nogle partnerhospitaler

Aktioner
• 4 UUvejledere med en faglig baggrund som hhv. kok, socialrådgiver, folkeskole- og gymnasielærer tilbragte 1-2
dage i praktik på kliniske afdelinger på 3 hospitaler i Kbh. og omegn. De fulgtes med uddannede fagpersoner
(sygeplejerske, fysioterapeut, klinisk vejleder) og observerede eller deltog i aktiviteter på afdelingen. Altså de observerede det praksisfelt, som elever/studerende er deltagere i. Enkelte af vejlederne fik også mulighed for at tale
med nogle elever. Efterfølgende gennemførtes et kvalitativt interview med de 4 deltagere og en klinisk vejleder
mhp. opsamling, refleksion, diskussion og konklusion på praktikbesøget.
• Konklusion: Deltagelsen i et praktikophold har samlet set givet nogle relevante erkendelser foruden en reel indsigt
i en virksomheds uddannelsestilbud og læringsmuligheder for den enkelte unge som elev i praktikdelen af uddannelsen. UU Kbh. har dog på grund af omallokering af ressourcer ikke været i stand til at gennemføre en egentlig
implementering af eksperimentet.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

September 2013 – februar
2014

Analyse- og evalueringsfase

UU KBH

Udviklingslaboratorium for transfer
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SEATT
Sim- og E-læring, Autentisk Træning og Transfer i starten af et klinisk studieforløb

Udfordring

Transformativ hypotese

De studerendes læring og professionsudøvelse balancerer mellem en læring- og produktionslogik. Det er
derfor en udfordring at tilrettelægge kliniske uddannelsesforløb, der sikrer, at de studerende opnår faglige
kompetencer og selvstændighed til at kunne agere i
en praksis med stor kompleksitet. Det er ligeledes en
udfordring at skabe et transferklima med mulighed for
læring, der kan anvendes som en synkronisering af
viden og færdigheder (klinisk outcome).

Prototype 1: At sygeplejestuderende på modul 4.2 kan
transformere viden, erfaringer og kliniske færdigheder
fra en simuleret undervisningskontekst til en autentisk
patientsituation og omvendt, når de indgår i et planlagt, progressivt undervisningsforløb over 4 uger, der
veksler mellem teori, casebaseret simulationstræning,
E-learning, refleksion og anvendelse i klinisk praksis.
Prototype 2: At de koordinerende kliniske vejledere i
samarbejde med lektorer er kompetente undervisere
i den simulerede undervisning, og ansvarlige for at
understøtte anvendelse af viden og færdigheder.

Fund
• Data fra prototype 1 og 2 peger på, at simulationsbaseret undervisning i starten af et klinisk undervisningsforløb
giver en positiv transferværdi fra det simulerede- til det autentiske læringsrum og omvendt. Samtidig spores transfer til det organisatoriske plan. Undervisningen giver de studerende en oplevelse af personlig og faglig tryghed
og sikkerhed, og de får mod til at træne kliniske færdigheder og påtage sig nye opgaver. Transfer forudsætter
imidlertid, at der er tilgængelige læringsmuligheder i afdelingen, og at de kliniske vejledere inddrages og følger
op på undervisningen. Derudover bidrager undervisningen til, at de studerende oplever sammenhæng mellem
teoretisk og klinisk undervisning, og at de tidligt i forløbet identificerer sig som en professionel fagperson.
• Data fra prototype 2 viser derudover, at de koordinerende kliniske vejledere bliver mere bevidst om de studerendes teoretiske niveau og kan derudfra stille større krav til de studerende. Gennem planlægning og afholdelse af
simulationsbaseret undervisning videreudvikler de koordinerende kliniske vejledere deres didaktiske kompetencer.
Systematisk planlægning af opfølgening i afdelingen er en kontinuerlig udfordring.

Fortsættes
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Aktioner
Klinik

Klinik

Klinik

B
A
Staonsundervisning A, B, C, D: Svarer l 1 dag/uge i SIM lab.
Klinik: Svarer l 3-4 dage/uge i en afdeling på et somask hospital.

C

D

• Eksperimentet bygger på ovenstående model for læring. Stationsundervisningen er casebaseret og har fokus på at
koble teori og praksis gennem en vekslen mellem teoretisk undervisning, simulationstræning, e-learning og læring
i autentiske patientsituationer. Undervisningen tilrettelægges og afholdes af koordinerende kliniske vejledere og
lektorer. I prototype 2 er der særligt fokus på kompetenceudvikling af de koordinerende kliniske vejledere og
opfølgning af undervisningen i afdelingen. Logbog inddrages som grundlag for et samarbejde om transfer

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Januar 2012 – marts 2013

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for transfer
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Virtuel læring for sterilassistenter i
meritforløb
Udfordring

Transformativ hypotese

Udviklingen i sundhedsvæsenet går i retning af øget specialisering, hvilket øger kravene til landets sterilassistenter.
Udfordringen er, hvordan et stort antal sterilassistenter i alle
landets regioner kan opkvalificeres i et meritforløb uden, at
det går ud over den normale produktion. Der er behov for,
at en merituddannelse både sikrer det faglige niveau og kan
tilrettelægges på en fleksibel måde.

Eksperimentet bygger på en hypotese om, at
virtuelle praksisklynger:
• Kan give fleksibilitet i et meritforløb i en sundhedsfaglig Sterilassistentuddannelse.
• Kan understøtte læring og refleksion for
derigennem at give deltagerne et fagligt
kvalitetsløft.

Fund
• En virtuel praksisklynge opleves som et fleksibelt læringsrum uafhængigt af fysisk placering. Det er afgørende for
kvaliteten af undervisningen og deltagernes læringsudbytte, at såvel underviser som deltagere er fortrolige med
IT-udstyret, og at IT-udstyret lever op til krav om stabilitet og brugervenlighed. Variation i undervisnings- og læringsformer bidrager til, at deltagerne inddrages aktivt i undervisningen, og at undervisningen opleves dynamisk
af både underviser og deltagere. Filmklip, samt reflekterende mundtlige og skriftlige spørgsmål, bidrager til at
fremme deltagernes refleksion over praksis ikke bare i, men også udover undervisningen. I de didaktiske overvejelser skal det medtænkes, at der skal være en balance i anvendelse af tekniske funktioner. Deltagere i en virtuel
praksisklynge er meget fokuserede og koncentrerede på både indhold og IT-udstyr.
• En virtuel praksisklynge udfordrer det sociale læringsfællesskab og kan derfor ikke erstatte det personlige møde
mellem underviser og deltagere, men er velegnet som supplement til anden form for undervisning.

Aktioner
• Adope Connect vælges som IT system og underviser og deltagere introduceres lokalt til IT-system og udstyr. Der
afholdes en virtuel praksisklynge á en times varighed med deltagelse af sterilassistenter fra 3 forskellige hospitaler.
Underviser og deltagere befinder sig fysisk hvert sit sted, og ikke alle deltagere kender hinanden på forhånd.
• Indholdsmæssigt tager den virtuelle praksisklynge afsæt i et aktuelt tema. Undervisningen er planlagt ud fra didaktiske overvejelser om at inddrage forskellige undervisnings- og læringsformer, og ud fra hvad IT-systemet kan håndtere. Der lægges op til dialog mellem underviser og deltagere, og der inddrages filmklip, optaget på et af hospitalerne for at sikre autenticitet og skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Løbende bliver deltagerne udfordret til at
inddrage deres teoretiske viden og kliniske erfaringer gennem såvel mundtlige som skriftlige spørgsmål.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Maj – august 2013

Analyse- og evalueringsfase

Center for HR
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Jobswop mellem skole og praksis
Udfordring

Transformativ hypotese

Social- og sundhedsassistentelever i 2. skoleperiode
har svært ved at skabe transfer mellem teori og praksis
i projektperioden og videre frem i deres praktikperiode. Elevernes ringe kendskab til den psykiatriske praksis gør det vanskeligt for dem at udarbejde en praksisnær case som baggrund for deres projekt. Desuden
har eleverne svært ved at omsætte deres teoretiske
viden til konkrete praksissituationer.

Hvis undervisere henholdsvis praktikvejledere får
gensidigt indsigt i social- og sundhedsassistent-elevens
læringsrum via jobswop, vil elevernes læring blive
både mere praksisnær og fagligt/teoretisk begrundet.

Fund
• Praktikvejledernes deltagelse i elevernes vejledning i projektperioden på skolen bidrager til, at elevernes cases og
problemformuleringer er mere praksisnære. Når praktikvejlederne deltager i vejledning og projektfremlæggelser
på skolen, bibringer de med aktuel viden fra praksis. Det øger elevernes forståelse for den psykiatriske praksis,
hvilket giver dem en større tryghed i forhold til deres kommende praktik.
• Halvdelen af eleverne har haft et lærerigt udbytte af at arbejde med logbog både i skole- og praktikperiode. Nogle elever finder det svært at anvende logbog.
• Såvel undervisere som praktikvejledere har fået et fagligt og personligt udbytte af jobswop. De har fået indsigt i
hinandens verdener og læringsrum, hvilket styrker deres blik for, hvordan de hver især og i fællesskab kan bidrage til at skabe transfer og dermed et sammenhængende læringsforløb for eleverne. Eleverne oplever tilsvarende
samarbejdet som positivt.

Aktioner
• Eksperimentet afprøves på et hold social-og sundhedsassistentelever i skoleperiode 2, hvor eleverne arbejder med
et projekt, der relaterer sig til psykiatrien. I samarbejde med underviserne deltager praktikvejlederne 1-2 dage
i vejledningen af eleverne omkring deres casearbejde med henblik på at øge autenciteten. Derudover deltager
praktikvejledere i elevernes projektfremlæggelser på skolen. Både i projektperioden og i den efterfølgende praktik
anvender eleverne logbog til at nedskrive nye lærte fagudtryk.
• Forud for praktikvejledernes deltagelse på skolen deltager underviserne i praksisfeltet ved at følge en praktikvejleder et par dage. Formålet med det gensidige jobswop er at opnå kendskab til elevens læringsmål og læringskontekster. Undervisere og vejledere har forinden udarbejdet spørgsmål som fokuspunkter for udbyttet.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Marts 2013 – August 2014

Evalueringsfase.

Center for HR, Region
Hovedstaden, i samarbejde med
SOSUC og psykiatrisk center i
Ballerup og Glostrup.
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Jobswob
Udfordring

Transformativ hypotese

• Eleverne motiveres af den praktiske tilgang, men
teori er ofte noget eleverne introduceres til inden
den praktiske undervisning.
• En dårlig sammenhæng mellem teorien på uddannelsesstedet, og den praksis eleven møder uden for
uddannelsesstedet, øger frafaldet.
• Praktikvejledere efterspørger tættere kontakt til
uddannelsesstedet.
• Det er svært at oversætte erfaringer fra de to verdener.

Bedre sammenhæng mellem praktikken og de arbejdsopgaver, der ligger i virksomheden, giver mere motiverede elever/lærlinge. Herefter giver det bedre omtale
i pressen end hidtil, hvor vi bliver beskyldt for, at vores
undervisning ligger langt fra virkeligheden i virksomhederne.

Fund
Eksperimentet er ikke endeligt evalueret. Forventede fund:
• Der er etableret partnerskaber med virksomheder, som kontakter skolen, når der foreligger en opgave, de mener,
har lærlingenes/skolens interesse.
• Øget relevans til erhverv i sammenhæng til uddannelse gennem inddragelse af virksomheder i studierne.
• Virksomheder og elever/studerende tilknyttet forløb, hvor virksomheder inddrages direkte i undervisningen, oplever større tilfredshed med det faglige indhold, ligesom der kan ses en bedre omtale af skolen i forbindelse med
elevevalueringer.
• Mere praksisnær undervisning.

Aktioner
• Undervisere bruger 1 til 2 uger i en praktikvirksomhed, hvor de sammen med den oplæringsansvarlige skal udvikle forskellige forslag til case- eller projektopgaver, der kan anvendes i undervisningen. Opgaveformuleringerne
kan bestå af arbejdsspørgsmål, relevante bilag, arbejdstegninger, billeder, interview, video e. a. Opgaveformuleringerne skal dels bidrage til kompetencemål og dels til at skabe sammenhæng mellem skoleperioder/undervisningsmoduler og praktikforløb.
• Kursus i observation til lærerne.
• De tre store virksomheder tager en klasse i virksomheden, når der forekommer en ”speciel” opgave som måske
ikke kan foregå andre steder end i virksomheden. (Pga. tester, specielt udstyr, mv.)
• Der er udarbejdet en vejledning/spørgeramme + logbog til underviseren + Ipad og videooptager.
• Der er holdt møder med virksomheder forud for jobswop – orientering og forventninger.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Juni 2013 – august 2014

Aktionsfase

TEC
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Skolepraktik
- Uddannelsesplanlægning og virksomhedspraktik

Udfordring

Transformativ hypotese

Baseline anbefaler, at der arbejdes med at integrere
skolepraktik (SKP) med virksomhedspraktik (bl.a. s.54)
Ny lovgivning medfører, at vi fra den 1. januar 2013
skal udarbejde ”skoleaftaler” for de elever, som 1. mdr.
efter et afsluttet grundforløb, ikke har en uddannelsesaftale. En skoleaftale består netop af en plan (garanti) for
elevens uddannelse, baseret på kompetencevurdering
på baggrund af praktikmål og en plan for praktikforløb.

Ved at bruge SKP-elevens logbog og/eller praktik-målene i elevplan (med specifikke praktikmål) systematisk til
uddannelsesplanlægning, vil vi i højere grad end i dag
kunne udnytte mulighederne for integreret virksomhedspraktik, og dermed skabe bedre grund for individuelt
planlagte uddannelsesforløb, overblik og større faglig
kvalitet, samt højere gennemførsel. Samt bedre mulighed for at vurdere, hvordan og hvornår eleven når
uddannelsens mål.

Fund
• Der er en tendens til, at eleverne gav udtryk for, at samtalen med deres instruktør én til én gav meget mening for
dem.
• Samtidig er der en tendens til, at eleverne giver udtryk for, at de bliver evalueret på de hovedforløb, de lige har
været på, fremfor i forhold til den praktikperiode de står overfor.
• Eleverne var glade for én til én-tiden sammen med deres instruktører. Denne erfaring er værd at arbejde videre
med fremadrettet i praktikcentret for at skabe en endnu større tilfredshed hos eleverne.
• At eleverne gav udtryk for, at samtalen én til én med instruktøren havde været givende.
• Nogle af eleverne gjorde opmærksom på, at de gerne ville have en fast instruktør, så de altid vidste, hvem de
skulle henvende sig til, hvis der var noget, de ville spørge om.

Aktioner
• To instruktører har hver især arbejdet med 10 elever omkring kompetencevurdering og uddannelsesplanlægning
med henblik på tilrettelæggelse af næste fase i praktikforløbet. Der har været arbejdet med praktikmålene i hhv.
logbog og elevplan for at kunne vurdere de to metoder og taksonomier.
• Instruktørerne har løbende modtaget sparring som understøttelse af processen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

December 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

TEC
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Delindsats 2.1
– Praksisviden i autentiske
situationer
PraKsIslærIng På nyE måDEr
Delindsatsen har til formål at udvikle nye metoder og tilgange til praksislæring, som i hø
jere grad giver mulighed for at anvende praksisviden i autentiske situationer.
Ønske om ny forbedret praksis
Undervisningspraksis er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i og behandle autentiske
problemstillinger fra erhverv og virksomhederne.
Undervisning er praksisorienteret og læringen baseres på relevante og autentiske cases
og problemstillinger, som uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne i fællesskab ud
vikler og løbende relevansvurderer.
når undervisningen tilrettelægges praksisorienteret, giver det gode muligheder for, at
elever og studerende kan koble teori og praksis sammen. Der skabes transfer mellem to
læringsarenaer, så der ikke læres ”teori for teoriens skyld”. Derimod anskueliggør de
praksisnære problemstillinger relevansen af at tilegne sig teoretiske forståelser af fagom
rådet.
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Den autentiske problemstilling
Udfordring

Transformativ hypotese

I den skriftlige projektopgave arbejder eleverne i dag
meget emneorienteret, dvs. at de ikke får analyseret
problemstillingen og derigennem anvendt teori. Teori
bliver derfor ofte et appendiks til opgaven. Eleverne
har svært ved at omsætte den problemstilling, de
arbejder med i projektarbejdet, til konkrete og fagligt
begrundede handlemuligheder.

Ved at øge elevers og underviseres fokus på konkrete
praktiske handlemuligheder i projektarbejdet, mener vi
at elevernes evne til at skabe transfer mellem læringsrummene skole og praktik øges. Herved bliver eleverne
bedre til at forstå og begrunde sammenhænge mellem
teori og praksis.

Fund
• Den autentiske problemstilling fremmer elevernes engagement/motivation, mindsker frustrationer ved problemformulering, fastholder fokus på problemstillingen og de pædagogiske handlemuligheder, og øger derved evnen til
at skabe transfer.
• Der ligger dog et arbejde i at formidle kravene og vise, hvordan vi ønsker at eleverne begrunder, forklarer og
viser de konkrete pædagogiske handlemuligheder.
• Det bør endvidere være et krav, at eleverne skal arbejde eksplicit/skriftligt med analysen.
• Formidlingsformen/workshoppen mindsker præstationsangst, fremmer vidensdeling og skaber engagement.

Aktioner
• 24 elever på et ordinært PAU hold i 2. skoleperiode umiddelbart inden 2. praktikperiode.
• Eleverne var på forhånd delt ind i grupper à fire.
• To praktikere fra specialinstitution præsenterede tre autentiske cases, som eleverne kunne vælge imellem til deres
projektarbejde. Eleverne skulle umiddelbart præsentere et bud på pædagogiske handlemuligheder, som de i de
efterfølgende 14 dage kvalificerede gennem teori. Den traditionelle projektopgave var erstattet af en mindre skriftlig opgave. Analysen af problemstillingen skulle ligge implicit i de konkrete pædagogiske handlemuligheder.
• Formidlingen af deres arbejde foregik i en workshop i mindre grupper i løbet af én dag – frem for de tre dage, vi
plejede at bruge i plenum. En af de to praktikere deltog i workshoppen og gav feedback på elevernes formidling
og bud på konkrete pædagogiske handlemuligheder.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Marts 2013 – september 2013

Implementeringsfase

SOSU C

Udviklingslaboratorium for transfer
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Fra papir til materialer – fra teori til
praksislæring
Udfordring

Transformativ hypotese

Eleverne motiveres af den praktiske tilgang, men teori
er ofte noget eleverne introduceres til inden den praktiske undervisning. Dårlig sammenhæng mellem teorien
på uddannelsesstedet, og den praksis eleven møder
uden for uddannelsesstedet, øger frafald.

Vi antager, at vi kan skabe bedre sammenhæng
mellem teori og praksis ved bl.a. at tænke det eksisterende undervisn./teori materiale ind i en innovativ og
eksperimenterende form, der tager udgangspunkt i den
praktiske håndtering af læringselementerne. Effekten
af transfer mellem teori og praksis er øget læring hos
eleverne.

De elever/studerende, der deltager i nye praksisformer,
oplever en øget læring via nye praksisformer sammenlignet med traditionelle praksisformer.

Fund
• Eksperimentet er endnu ikke endeligt afsluttet, men tendenser fra observationer foretaget af underviserne viser, at
eleverne modtog den nye praksisundervisning meget positivt, da de tydeligt kunne relatere arbejdet med monteringsvæggene til den virkelighed, de ville møde i praktikken.
• Ikke kun eleverne, men ligeledes underviserne, har givet udtryk for mere overskud i undervisningssituationen.

Aktioner
• I samarbejde med SKP er der udarbejdet og monteret en række eksperimentvægge, hvor eleverne kan få ”hands
on” på konkrete og ”virkelige” materialer.
• Væggene er afprøvet på 2 grundforløbshold på SSIT, hvor eleverne har arbejdet praksisorienteret med teorien.
• Observationer i undervisningen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Maj 2013 – marts 2014

Analyse- og evalueringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for transfer
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Sektoruafhængig vejledning
Udfordring

Transformativ hypotese

Udfordringen er det dokumenterede øgede frafald i
forbindelse med praktikdelen på SoSu-uddannelsen på
hospitalet. Hvorfor kan der opstå problemer i praktikperioden med eventuelt frafald til følge? Er det elevens
møde med den virkelige verden, manglende viden om
området eller manglende faglige/personlige forudsætninger?

Hvis UU København udfører sektoruafhængig vejledning på praktikdelen af hovedforløbet på en EUD,
kan vi medvirke til øget fastholdelse og gennemførsel
på uddannelsen. Såfremt elev og UUvejleder mødes
i et fordoms- og magtfrit rum, antager vi, at vi som
sektoruafhægige vejledere i praksis kan vejlede ift. læringsdelen og ikke mindst personligt og socialt. Vi ser
derfor UUvejledningen som et reelt, supplerende tilbud,
som kan tilbydes både individuelt og kollektivt.

Fund
• Det vurderes, at det stærkt begrænsede resultatmateriale hverken er repræsentativt, pålideligt eller kan anvendes
direkte på andre grupper, men at metoden kan overføres og anvendes i en ny sammenhæng.
• Som i et tidligere eksperiment, viste logistikken ift. design og rammer at være yderst kompliceret således at tidsog forløbsestimatet ikke kunne holde.
• De få deltagere vurderer dog, at initiativet er positivt og den elev som gennemførte begge individuelle samtaler
finder dem relevante til refleksion og til at koble teori og empiri. Det kunne dog være optimalt at starte forløbet op
lige fra begyndelsen af praktikperioden.
• Fb-gruppen blev faktisk ikke brugt som dialogredskab – kun vejlederne skrev beskeder og reminders.
Konklusion: Eksperimentets forløb har været præget af flere konkurrerende årsager og barrierer, som har forhindret
en optimal gennemførelse og derfor er det vanskeligt at fremlægge et repræsentativt resultat. Vejledningen imødekommer et behov for et neutralt rum, hvor eleverne kan reflektere over de erfaringer, de gør sig i praksis.

Fortsættes
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Aktioner
•
•
•
•
•

Vi har gennemført eksperimentet i et begrænset omfang med ialt fire sosuassistentelever, der accepterede at deltage.
Der er anvendt et spørgeskemaer både før og efter.
Oprettet en lukket fb-gruppe til dialog og information
Tilbud om to reelle vejledningssamtaler gennem praktikperioden.
Der blev gennemført èn introsamtale i gruppe samt 5 individuelle vejledningssamtaler. Kun én elev nåede begge de
tilbudte vejledningssamtaler.
• Alle elever udfyldte 1. spørgeskema, mens ingen udfyldte det afsluttende spørgeskema.
• Der blev gennemført et interview med en klinisk vejleder.
• Grundet omorganisering og regulering af medarbejderressourcer i UU Kbh. er det pt. ikke realistisk at tænke implementering på et mere generelt plan ud fra det begrænsede materiale, vi har arbejdet med.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Juni 2013 – februar 2014

Analyse- og evalueringsfase

UU KBH

Udviklingslaboratorium for transfer
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Sundhedsklinikken
Udfordring

Transformativ hypotese

Udfordre de eksisterende læringsformer, så studerende
kan lære på nye måder og i nye arenaer udviklet i
samspil mellem uddannelse og praksis (baseline studie
d. 51).

Uddannelseseksperimentet skal videreudvikle et tværfagligt tredje læringsrum, som giver de studerende
mulighed for at anvende deres viden i praksis, og en
pædagogisk metode, som støtter de studerendes læring
ved, at de reflekterer over forholdet mellem deres
egne erfaringer med at anvende teori og praksis i en
tværfaglig sammenhæng. Dette projekt har til formål
at udvikle en samfundsrelevant anvendelseskontekst og
en undervisningsmetode, som kan give de studerende
gode muligheder for at øge deres transferlæring i den
tværfaglige sundhedsklinik på Metropol.
• Kan vi ved at tilrettelægge en anvendelseskontekst,
der matcher lignende aktiviteter i praksis, bidrage
positivt til de studerendes transferlæring?
• Kan de studerende ved at deltage i mere undervisning, inden de udfører aktiviteterne, forbedre deres
evne til at selvstændigt at kunne anvende teori i
praksis?
• Kan de studerende ved at samarbejde i makkerpar
udvide deres fleksibilitet i anvendelsen af teori i
praksis?
• Kan de studerende ved at deltage i et struktureret
supervisionsforløb forbedre deres evne til selvstændigt og fleksibelt at anvende teori i praksis?
• Kan de studerende ved at arbejde tværprofessionelt
forbedre deres evne til selvstændigt og fleksibelt at
anvende teori i praksis?

Flere undersøgelser har vist, at de studerende som falder fra deres studie, eller overvejer at stoppe, hyppigt
begrunder det med manglende praksisnærhed i deres
uddannelse (Hjelmar 2009: 7).
Den bagved liggende udfordring er at sikre de studerende kan sætte dét de lærer på deres studie i anvendelse, i praksis. Uddannelseseksperimentet skal videreudvikle et tværfagligt tredje læringsrum, som giver de
studerende mulighed for at øve sig i at anvende deres
viden i praksis, og en pædagogisk metode, som støtter
de studerendes læring ved, at de reflekterer over forholdet mellem deres egne erfaringer med at anvende teori
og praksis i en tværfaglig sammenhæng.

Fortsættes
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Fund
• De studerende oplever, at de i supervisionen fik lov til at systematisere og reflektere over deres oplevelser og skabe mening, samt mere generelle erfaringer og læring ud fra deres oplevelser. En jordemoder siger f.eks.:
• ”Jeg synes, at jeg kom til at tænke meget mere over tingene i stedet for bare at tænke, øv, det var irriterende, at
de ikke dukkede op, så går jeg i stedet hjem med sådan en, okay, hvad var problemstillingen, hvordan skal vi
håndtere det, hvordan skal vi håndtere det bedre en anden gang.” Jordemoder.

Aktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Observation.
Fokusgruppe med studerende.
Udviklingsworkshop med undervisere.
Etablering af projektteam.
Tilrettelægge nye tværprofessionelle transfer læringsprocesser.
Udvikle supervision som pædagogisk metode.
Afprøve supervision som pædagogisk metode.
Efteruddannelse.
Evaluering og opsamling af erfaringer.
Videreformidling af erfaringer.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Maj 2014 – september 2014

Aktionsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for transfer
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Kompas
Udfordring

Transformativ hypotese

Sygeplejestuderende på modul 11 står ofte i situationer
af etisk karakter, som de må forholde sig til. Imidlertid oplever de den teoretiske undervisning i etik som
abstrakt og modsigende. Herved bliver de studerendes
etiske holdninger ofte uafhængige af kritiske og teoretiske refleksioner. Udfordringen er at lære de studerende
at tage individuelt stilling til etiske spørgsmål og ikke
ukritisk acceptere allerede eksisterende holdninger.

At de kliniske vejledere ved at anvende et pædagogisk redskab kan støtte de sygeplejestuderende i
deres refleksioner over etiske spørgsmål i praksis. Det
forventes, at de studerende styrkes i at anvende deres
teoretiske viden om etik på en kritisk måde i den etiske
argumentation.

Fund
• Data viser, at KOMPAS som et pædagogisk redskab bidrager til at understøtte de sygeplejestuderendes kritiske
tænkning og argumentation vedrørende etisk praksis. Redskabet sætter struktur på de studerendes etiske refleksioner. Det bidrager til at sikre det faglige niveau, og de studerende lærer sig selv og deres holdninger bedre at
kende. Spørgeskemaet hjælper de studerende til at få øje på de etiske dilemmaer i deres egen praksis.
• Data viser endvidere, at de kliniske vejlederes rolle som facilitator kræver træning i at anvende KOMPAS, og at
de kliniske vejledere er teoretisk velfunderet i etiske teorier og kan støtte de studerende i at argumentere på et
velfunderet grundlag. Det har været en udfordring for vejlederne, at de studerende søger ét rigtig svar.
• Sekundært bidrager KOMPAS til, at de kliniske vejledere sætter fokus på etik i deres egen daglige praksis. De
kliniske vejledere finder, at redskabet kan anvendes som et redskab til fælles refleksion med kolleger.

Aktioner
• Eksperimentet er rettet mod at afprøve et pædagogisk redskab KOMPAS, der af kliniske vejledere kan anvendes
til at hjælpe studerende med at udfolde deres etiske tænkning ved at gøre dem opmærksomme på mulige følger
af manglende kohærens i deres etiske argumentation.
• KOMPAS består af et spørgeskema med fokus på etiske problemstillinger, der let kan føre til selvmodsigende svar
og en refleksionsvejledning.
• De kliniske vejledere introduceres til KOMPAS på en temadag. Efterfølgende afholder de kliniske vejledere en
refleksionsseance á 1-2 timers varighed med en mindre gruppe sygeplejestuderende på modul 11.
• Refleksionen tager afsæt i spørgeskemaet, som de studerende forinden anonymt har besvaret. Refleksionen har
fokus på, at de studerende bliver bevidste om konsekvenserne af egne selvmodsigelser, og at de får styrket deres
etiske argumentation.
• De kliniske vejledere fungerer som facilitatorer for processen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

Center for HR i samarbejde med
UCC

Udviklingslaboratorium for transfer
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Inddragelse af virksomheder i IT
Service Management-undervisningen
Udfordring

Transformativ hypotese

Virksomheder og undervisere arbejder sammen om
elevens/den studerendes læring.

Ved at inddrage virksomheder i undervisning og opgaveløsning/udvikling, antager vi, at vi kan løfte kvaliteten af undervisningen, så den matcher de vilkår, som
eleverne møder i praksis.

Der skal tænkes i nye former for samarbejde mellem
uddannelse og erhverv med den studerende i centrum.
Der skal etableres systematisk samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhverv (partnerskaber).

Når eleverne således får en direkte kobling mellem teori og praksis, vil det øge deres engagement, forståelse
og motivation for faget og egen læring.

Fund
• Eksperimentet er gennemført med henholdsvis en Hovedforløb 1(H1) og en Hovedforløb5(H5) dataklasse.
• Der er gennemført fokusgruppeinterviews, som gav meget forskellig respons – således var aktionerne ”en stor
succes” i H5-klassen, men for H1-klassen var det vanskeligt at se, hvad det skulle bruges til.
• Aktionerne i eksperimentet falder vidt forskellig ud, når de præsenteres for elever på forskellige forløb (H1 – H5).

Aktioner
• TEC indgår samarbejdsaftaler med et antal virksomheder, der anvender ITIL i dagligdagen. Det kunne være IBM,
Agnitio, Mærsk Data m.fl.
• At inddrage repræsentanter i virksomhederne som gæstelærere i et antal lektioner.
• At få virksomhederne til at indgå samarbejde med underviserne om opgaveudvikling.
• At få virksomhederne til at indgå i et samarbejde med underviserne om udvikling af deres pædagogiske praksis.
• Evt. flere gange pr. semester / kvartal samles alle H1 elever, en nøglemedarbejder fra en af virksomhederne,
samt undervisere for at afholde en workshop med eleverne, der tager udgangspunkt i, hvordan ITIL benyttes i
dagligdagen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Maj 2014 – september 2014

Analyse- og evalueringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for transfer
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Delindsats 2.2
– model for
oplæringsdidaktik
PraKsIslærIng På nyE måDEr
Delindsatsen sætter fokus på at afdække og udvikle oplæringssituationer med henblik på
at udvikle en model for oplæringsdidaktik.
Ønske om ny forbedret praksis
Praksis på området er kendetegnet ved, at oplæringen sker på et didaktisk grundlag, der
giver de bedste muligheder for at inddrage og udnytte den viden og de færdigheder,
eleven og den studerende har med sig fra uddannelsesinstitutionen.
Praktikansvarlige og de fagprofessionelle på uddannelsesinstitutionen udvikler løbende
en oplæringsdidaktik, der er innovativ og nytænkende. Praktikansvarlige og de fagpro
fessionelle forholder sig kritisk reflekterende til egne og kollegers konkrete oplærings
praksis og indsigt i, hvad elever og studerende skal lære og opnå af kompetencer. Dette
samspil mellem de to arenaer danner rammer for at udvikle en ny model for oplæringsdi
daktik.
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Praksisnær undervisning på VVS
Udfordring

Transformativ hypotese

En stigende andel af elever søger gymnasievejen, og
samfundsdiskursen siger bl.a., at det kun er de ’dumme’, der vælger en erhvervsuddannelse, at det er svært
hvis ikke umuligt at få en læreplads og at alternativet
skolepraktik ikke er på niveau med en ordinær læreplads. Konsekvensen er en markant faldende søgning
til erhvervsuddannelserne, hvilket iflg. DI betyder, at vi
kommer til at mangle dobbelt så mange faglærte som
der uddannes pt.

Det antages at man kan imødekomme de beskrevne
udfordringer, ved i samarbejde med både elever og
virksomheder/branche først at ideudvikle på, hvordan
en ny og mere praksisorienteret VVS uddannelse kan/
skal se ud. I forlængelse heraf skal undervisning, organisering af undervisningen, nye praksisnære materialer
samt tilsvarende evalueringsformer udvikles, afprøves
og tilpasses – hele tiden i tæt samarbejde med eleverne.

Fund
• Eksperimentet er endnu i sin udførelsesfase

Aktioner
•
•
•
•

Udarbejdelse af kvalitetsramme – herunder både standard samt mængde af nye metoder og opgaver.
Nedsættelse af arbejdsgruppe/styregruppe: ansvaret at sikre det udviklede materialer lever op til kvalitetsramme.
Vidensspredning af eksperimentet til hele VVS afdelingen.
Inspirationsdage med ekstern konsulent: bl.a. fokus på hvad praksisnærhed betyder, hvordan undervisningen og
dens indhold kan omsættes til indhold og forhold på arbejdsmarkedet.
• Afholdelse af to events: En til opstart og en til vidensdeling. Deltagelse af elever og virksomheder i begge events.
• Med afsæt i opstartseventen udvikles metoder til praksisnær undervisning og tilhørende undervisningsmaterialer.
• Elever indkaldes 2 gange som Advisory Board. Et udvalg af lærere præsenterer ideer og nyudviklet materiale. AB
kommer med indspark til materialet, der efterfølgende tilpasses.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Puljeeksperiment

Marts 2014 – august 2014

Aktionsfase

TEC – VVS
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Forberede studerende på praktik/
praksisfællesskaber
Udfordring

Transformativ hypotese

Når studerende kommer ud i praktik, kommer de både
med ny viden, som de skal overgive til virksomheden,
samtidigt med, at de skal lære af virksomheden. Dette er
en vanskelig balance for den studerende.

Hvis vi forbereder den studerende på at kunne etablere
et praksisfællesskab med virksomheden, og på at skulle
agere i en balance med at give og modtage, vil det
fremme kvaliteten af praktik for både virksomheden og
den studerende.

Fund
• I proces.

Aktioner
• Afdækning af erfaringer og processer for studerende i praktik.
• Udarbejdelse af nye retningslinier for forberedelse af studerende til praktikken.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

Marts 2014 – september 2014

Aktionsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for transfer
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Makkerpar omvendt
Udfordring

Transformativ hypotese

Eksperimentet sætter fokus på, at kombinere uddannelse med efteruddannelse og derved både bringe den
studerendes og den erfarendes viden i spil. På denne
måde skal der skabes større forståelse for faget og den
udvikling det har gennemgået fra specialist læreplads
til en teoretisk generalist uddannelse og gøre afstanden
mellem uddannelse og praksis mindre.

Eksperimentet sætter fokus på, at kombinere uddannelse med efteruddannelse og derved både bringe den
studerendes og den erfarendes viden i spil. På denne
måde skal der skabes større forståelse for faget og den
udvikling det har gennemgået fra specialist læreplads
til en teoretisk generalist uddannelse og gøre afstanden
mellem uddannelse og praksis mindre.

Fund
• Vi har allerede tidligt i eksperimentet erfaret, at der sker transfer af viden mellem deltagerne.
• Det blev også hurtigt tydeligt, at den studerende kunne byde ind med ny viden, som bioanalytikeren ikke selv
havde lært under sin uddannelse.
• Vi oplevede et stort engagement fra begge deltagere og at de tog ejerskab for opgaven og forpligtede sig overfor
hinanden, såvel fagligt som socialt.

Aktioner
• Af hensyn til ressourcerne på arbejdspladsen, samt ønsket om filmdokumentation, dannes kun ét makkerpar.
Makkerparret består af en bioanalytiker med 12 års erfaring og en bioanalytikerstuderende på modul 11, fra
Professionshøjskolen Metropol.
• Parret introduceres af underviseren/facilitatoren, for emnet og den praktiske og teoretiske opgave der skal løses.
Der lægges vægt på at det skal foregå i samarbejde.
• Opgaven er formuleret, så den omfatter emner eller områder, hvor deltagerne hver især har viden eller erfaring.
Dermed forventes det, at de naturligt kommer til at udveksle viden.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Fag og faglighed på en ny måde

Januar 2014 – August 2014

Evalueringsfase

Diagnostisk Center
-Rigshospitalet

Eksperimentpuljen
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Videnswop
Udfordring

Transformativ hypotese

• Studerende motiveres af den praktiske tilgang, men
teori er ofte noget de studerende introduceres til
inden den praktiske undervisning.
• Der er en dårlig sammenhæng mellem teorien på
uddannelsesstedet og den praksis, den studerende
møder uden for uddannelsesstedet.
• Det er svært at oversætte erfaringer fra de to verdener.

Ved brug af videnswop mellem undervisere fra campus, klinik og basisbioanalytikere øges de studerendes
oplevelse af sammenhæng (transfer) mellem teori og
praksis.
Definition af videnswop: Videndeling mellem teori og
praksis, altså campus og klinik.

Fund
• Der er et behov for større kendskab til hinandens (Campus underviser og Kliniske undervisere) indsatsområder og
undervisningsmateriale for, at de studerende kan opleve en sammenhæng – Transfer – mellem teori og praksis.
• Ved at kende de studerendes forudsætninger, kan man tilrettelægge en bedre oplæring.
• Fokusgruppeinterviewet viser, at der foregår en del dobbelt – og på nogle områder en mangelfuld undervisning.
Ved sparring omkring undervisning og materiale vil man forbedre undervisningen og dermed fremme den studerendes læring. Særligt sammenhængen mellem teori og praksis.

Aktioner
• Undervisere fra campus holdte oplæg på Rigshospitalets klinik for 6 basisbioanalytikere (2 fra hvert af 3 specialer
– Klinisk Fysiologisk afdeling (KF), Klinisk Immunologisk afdeling (KI) og Klinisk Biokemisk afdeling (KB)) om:
• Drøftelse af basisbionalytikerens rolle
• Videndeling med afdelingens basisbioanalytikere via videndelingskontrakt.
• På Rigshospitalet blev M4-undervisere fra campus rundvist på KF, KI og KB-klinikkerne mhp. kvalitetssikring/M4
– 1 time for hvert speciale. Basisbioanalytikere og de kliniske undervisere deltog og rundviste kun i deres eget
speciale.
• Campusundervisere var én arbejdsdag i klinik på Rigshospitalet.
• Programmet for ovenstående dage var som en del af eksperimentet blevet planlagt mellem de kliniske undervisere
og campusundervisere.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye samarbejdsformer

September 2013 – Juni 2014

Analyse- evalueringsfase

Rigshospitalet og PH Metropol

Udviklingslaboratorium for transfer
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Delindsats 2.3
– nye former for
oplæringsdidaktik
PraKsIslærIng På nyE måDEr
Delindsatsens formål er at udvikle nye former for oplæringsdidaktik i praktikken med
henblik på at øge inddragelse af elever og studerende.
Ønske om ny forbedret praksis
Praksis på området er kendetegnet ved, at den praktiske oplæring sker i overensstemmel
se med relevante faglige og personlige mål, og i vid udstrækning inddrager eleven og
den studerende som en aktiv medspiller i tilrettelæggelsen af praktikken.
De oplæringsansvarlige kan se deres egen rolle som betydningsfuld for eleven og den
studerendes samlede udbytte af uddannelsen, og de undersøger løbende mulighederne
for at forbedre læringsmuligheder for elever og studerende. således øges mulighederne
for, at eleverne og studerende kan tage ansvar for og få større udbytte af den praktiske
del af uddannelsen.
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Peer learning med integreret
vurderingskort
Udfordring

Transformativ hypotese

Forholdet mellem antallet af elever/studerende og tilgængelige vejlederressourcer i den kliniske del af sundhedsuddannelserne kræver nytænkning af læringsmiljøet. Hvordan kan elever/studerende stimuleres til i
højere grad selv at tage initiativ til læringsaktiviteter, der bidrager til, at
de opnår kompetence til at samarbejde samt til at reflektere som grundlag for faglig udvikling og som en forudsætning for transfer?

At peer learning med integreret
vurderingsværktøj fremmer refleksion
og samarbejdsevner hos uddannelsessøgende såvel mono- som tværfagligt
samt på tværs af uddannelsestrin.

Fund
• Peer learning forpligter de uddannelsessøgende til at samarbejde med hinanden.
• De lærer af hinanden uafhængigt af uddannelse og uddannelsestrin, de tager i højere grad ansvar for hinanden
og de oplever og udviser større selvstændighed.
• Udbyttet af peer learning optimeres ved struktureret planlægning: Hvem skal samarbejde og hvornår? Det vurderes, at det er passende at arbejde med peer learning 2-3 gange om ugen i 2-3 uger i et 10 ugers forløb, og at
peer learning med fordel kan placeres i starten af et praktik- eller klinisk uddannelsesforløb.
• Peer learning kvalificeres ved at integrere et vurderingselement. Anvendelse af vurderingskort øger de uddannelsessøgendes refleksion over egne handlinger og kan eksplicit lægge op til inddragelse af teori.
• Resultater peger på, at klinisk vejleder med fordel kan facilitere og dermed højne kvaliteten af de studerendes
refleksioner.

Aktioner
• Kort inden eksperimentets start introduceres social- og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt de kliniske
vejledere til peer learning og vurderingskort. Efterfølgende arbejder de uddannelsessøgende sammen i makkerpar i
en periode på 2 uger på baggrund af en fastlagt plan.
• De uddannelsessøgende er ansvarlige for at følge planen og har således ansvar for i fællesskab at udvælge relevante læringsaktiviteter i overensstemmelse med deres mål/læringsudbytte for perioden.
• Læringsaktiviteter og samarbejde tager afsæt i de sygeplejefaglige opgaver i tilknytning til konkrete patientsituationer, hvor de uddannelsessøgende planlægger og udfører sygeplejeopgaver i fællesskab.
• Efterfølgende vurderer og reflekterer de over deres handlinger med afsæt i udvalgte vurderingskort. De i alt 7 vurderingskort har fokus på vurdering af henholdsvis opgave og proces. De kliniske vejledere fungerer som facilitatorer.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

Maj 2013 – august 2013

Implementeringsfase

Center for HR

Udviklingslaboratorium for transfer
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Studerende lærer af andre studerende
Udfordring

Transformativ hypotese

På Metropol er der en strategisk målsætning om at styrke vores studerende og give dem arbejdsmarkedskompetencer, således at de nemmere kan få et job og har
en bedre fornemmelse af arbejdsmarkedsforholdene
inden for følgende fagområder: fødevare, biobrændsel, kemisk syntese eller fermentering.

Ved at give vores studerende ansvar for udvikling og
gennemførelse af et forløb/modul øger vi deres arbejdsmarkedskompetencer, og de udvikler et jobmager
mind-set, hvor de går fra at være jobtagere til at være
job-magere.

Fund
• De studerende har taget ansvaret alvorligt. Der er udviklet et godt koncept som er i gang med at blive dokumenteret.
• Efterspørgslen er voksende, og kurset udbydes nu fast fire gange om året til andre studerende end Katastrofe- og
risikomanageruddannelsens egne studerende (hvor kurset nu er obligatorisk).
• Den studerende, der var primus motor på eksperimentet, er blevet ansat i en stor dansk virksomhed, hvor han
bl.a. arbejder med rejsesikkerhed.
• Evalueringer med studerende, der har modtaget undervisning fra studerende siger, at det fungerer godt, når det
bliver kørt professionelt/ autoritært/evidensbaseret; gør det nemmere at spørge ind til emnerne.

Aktioner
•
•
•
•
•
•

Workshop om pædagogisk setup for, hvordan studerendes udvælges og støttes i at gennemføre modul.
Studerende bliver briefet og udarbejder i modul.
Modul kvalificeres.
Modul gennemføres.
Feedback og evaluering.
Handlingsplan for introduktion til nye studerende, som skal tage over, og nye målgrupper for modulet.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Praksislæring på nye måder

September 2013 – september
2014

Aktionsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for Transfer
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Program 3: Den eksperimenterende
organisation
Overordnet er målet med Uddannelseslaboratoriet at udvikle og udbrede en ny eksperimenterende tilgang til de
erhvervsrettede skolers ledelse, organisering og udviklingsarbejde. Herunder at udvikle et nyt organisations- og ledelseskoncept til uddannelsesorganisationer, som gentænker styring, kvalitet og udvikling på en måde, så det i højere
grad understøtter en eksperimenterende tilgang.
Program 3 Den eksperimenterende organisation er rettet mod at understøtte og styrke den strategiske bevidsthed om
fremtidens ledelsesudfordringer og de kompetencer det kræver.
Dette kapitel indeholder eksperimenter igangsat i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014 under program 3. De fleste
eksperimenter er færdige, mens enkelte stadig er i proces. Dette fremgår af eksperimentets ID nederst på hver eksperimentbeskrivelse. Programmet har arbejdet indenfor for tre delindsatser, som dækker over forskellige perspektiver og
mulige tilgange til nye ledelsesformer, som kan åbne op for større attraktivitet og gennemsigtighed i uddannelsessystemet. Eksperimenterne er delt ind i tre dele svarende til de tre delindsatser de bidrager til:
Indsats: Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer
• Delindsats 1: Innovationsbaserede ledelsesformer
• Delindsats 2: Relationsbaserede ledelsesformer
• Delindsats 3: Udforskende ledelsesformer
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Delindsats 1 – Innovations
baserede ledelsesformer
nyE lEDElsEsFormEr
Denne delindsats sætter fokus på, at der udvikles nye innovationsbaserede ledelsesfor
mer. Der arbejdes med nye ledelsesformer, som tager udgangspunkt i visionen om ny
forbedret praksis og derfra designer udviklingsstrategien baglæns. Der udvikles modeller
for, hvordan institutioner omsætter forandringer til nye praksisformer, herunder udvikling
af nye organisatoriske strukturer, implementeringsstrategier samt mødeformer, som bidra
ger til at skabe sammenhæng mellem organisationens udviklingsstrategier og erfaringer
fra eksperimenterende praksis.
Ønske om ny forbedret praksis
ledelsespraksis er kendetegnet ved at udfordre traditionelle organisationsstrukturer og
tankemønstre. ledelsespraksis fokuserer på at udvikle fælles meningsforståelser på tværs
af organisationen med henblik på at skabe sammenhænge mellem organisationens ud
viklingsstrategier og eksperimenterende praksisinitiativer.
lederen er i stand til at navigere i dilemmaet mellem driftsstyring og potentialestyring, og
ledelsesrollen er kendetegnet ved at udvise mod, dele tvivl og rum for mulige løsninger
i fællesskab. ledelsespraksis er med andre ord inviterende og dyrker uformelle og løse
netværk for at lade sig inspirere og give plads til initiativer. ledelsen er således nytæn
kende sammen med uddannelsesinstitutions aktører og aftagere om at udvikle nye løs
ningsmodeller for fremtidens udfordringer.
når ledelsespraksis arbejder med udgangspunkt i nye innovationsbaserede ledelsesfor
mer understøttes det eksperimenterende arbejde på alle niveauer i uddannelsesinstituti
onen. Der skabes en tværgående sammenhængskraft i forhold til institutionens eksperi
menterende udviklingsarbejde til gavn for uddannelsernes kvalitet.
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Videndelingsplatform
Udfordring

Transformativ hypotese

Som en del af KEA’s fremadrettede strategi er et af målene at udvikle en mere eksperimenterende organisation. På baggrund af dette, er det nødvendigt at udvikle
værktøjer til at dokumentere de involverede processer.
Forsøget har til formål at erstatte en række ikke-interaktive dokumenter, der er placeret en række steder
inden for KEA it-miljø. Et af formålene er at etablere et
sæt oplysninger, der vil gøre det muligt at identificere
tendenser, mønstre og sammenhænge.

Hvis vi udvikler et værktøj til at dokumentere den studerende/rådgiver-dialog, der finder sted i løbet af MMD
4. semester praktik periode, vil det fremme videndeling
mellem studerende og fagvejleder, og som et resultat
forbedre ’kapacitetsudvikling’ af fagvejledere i forhold
til deres fremtidige arbejde på KEA.

Fund
• Videndelingsplatformen kan opfattes som både en ’proces’ og en ’web-applikation’.
• Deltagerne har indikeret, at der er flere udfordringer i forbindelse med administration af information, relateret til
den studerendes praktik.
• Dette kan skyldes, at det nuværende CRM-system ikke er direkte tilgængeligt for fagvejleder.
• Videndelingsplatformen kan have en supplerende rolle i forhold til den eksisterende CRM løsning.
• Fremrettet, vil det være vigtigt at undersøge, hvordan kulturen i organisationen kan udvikles på en sådan måde,
at der skabes et miljø, hvor eksperimenter og initiativer på alle niveauer kan forankres på en meningsfuld måde i
den enkelte medarbejders arbejdsopgaver.

Aktioner
En
•
•
•
•
•

hjemmeside til at indsamle oplysninger i et struktureret format.
Der er to typer af brugere: Fagvejleder og studerende.
Sitet er beskyttet med adgangskode.
Hver student har en ’student-praktikplads-logbog’.
En del af den studerendes ’praktik-logbog’ er kun synlig for fagvejlederen.
Efter den afsluttende eksamen kan fagvejleder give deres svar på en række evalueringsspørgsmål for hver studerende.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

November 2012 – Februar
2013

Implementeringsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

133

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Fra driftsteam til fag- og
kompetencegrupper
Udfordring

Transformativ hypotese

At gå fra at tænke fag til at tænke i uddannelser – fra
faggrupper til faglige miljøer. At opbygge udviklingskapaciteten ved at styrke medarbejdernes kompetencer
til at deltage i udviklingsprojekter. At få afprøvet om et
fagligt og udviklingsorienteret miljø kan opbygges ved
at organisere lærerne på tværs af teams, afdelinger og
uddannelsesområder. At få afprøvet, hvordan udviklingskapaciteten kan opbygges i en afdeling/uddannelsesområde.

Vi antager, at når vi med udgangspunkt i vores lærerteams organiserer lærerne på tværs af teams, afdelinger og uddannelsesområder, vil vi kunne bryde med
’driftsteam’, der ofte udelukkende har fokus på daglig
drift, til at vi får etableret grupper på tværs, der har
fokus på det faglige og pædagogiske miljø, og som
kan være med til at understøtte den eksperimenterende
organisation, og dermed får skabt ny kultur og praksis
for forandring.

Fund
• Faggrupperne er organiseret med deltagelse/repræsentanter fra 3 TEC adresser og 6 datateams. Hver faggruppe
har udpeget en tovholder. Der har været afholdt tovholdermøder og faggruppemøder.
• Lærerne har peget på, at deres undervisningsmoduler skal tematiseres/opdeles, således der kan skabes større
fælles fodslag og platform for faglige og pædagogiske drøftelser – og driftsmæssigt en ensartethed, der gør det
nemmere med flere lærere på samme modul, ved vikardækning, m.v.
• Faggrupperne har udarbejdet en rammebeskrivelse, med bl.a. et værkstøj – drejebog/lektionsplan – der skal
anvendes til planlægning, opfølgning og kommunikation omkring undervisningen.
• I den kommende periode afprøves værkstøjet.

Aktioner
Det faglige miljø opbygges og organiseres i:
• Driftsteam: Planlægning af opgaver, fokus på eleven, fokus på teamudvikling, udvikling af faglighed og drift.
• Faggrupper: Fokus på undervisningsplan, elevplan, teknisk indhold, materialer og udstyr, Its’s learning, undervisningsmaterialer, pædagogisk drejebog, faglig pædagogisk udvikling, eksperimenter, udviklingsprojekter og
innovation.
Kompetencegrupper: Fokus på det eksterne, interessegrupper, innovation, kontakt til faglige udvalg, videndeling,
ambassadør for skolen, tænke nyt og fremadrettet. Der eksperimenteres med, hvordan teams og grupper ’forenes’

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Maj 2013 – september 2013

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Innovationsledelse og Design Thinking
Udfordring

Transformativ hypotese

I en innovativ tværorganisatorisk afdeling, der udbyder
og aftager efterspurgt efteruddannelse, er samarbejdsdrevet innovation afgørende, da denne bottom-up
innovatortilgang har behov for indflydelse gennem
uformelle kanaler for at bære innovationsprojekter
videre i skolens organisatoriske hierarkier og på tværs
af organisationen.

Vi antager, at netværksorganisering er et fremtidigt organisationsdesign på erhvervsskolen, der passer bedst
til en innovativ tværorganisatorisk afdeling. Udgangspunktet er, at ledelsen løser opgaverne på tværs i tæt
dialog med aftagerne. De eksternt tilknyttede undervisere skal undervise og udvikle tværfaglighed ud fra
princippet ”åbne innovationsprincipper”, da vi i denne
afdeling har erkendt, at vi ikke har de medarbejdere
på TEC, der kan løse de opgaver som afdelingen har.

Fund
• Læringsspillet CO‐CREATOR er i eksperimentet blevet brugt som procesværktøj. Det simulerer et projekt, hvor
deltagerne erfarer, hvordan det er at arbejde med samarbejdsdrevet innovation.
• I eksperimentet bruges eksperimentdeltagernes erfaringer og nye viden fra spillet i en konkret case: Udvikling af
tværfaglige ’bløde’ kurser som en del af kompetencepakkerne på AMU‐området. Og desuden bruges de med det
sigte at udvikle den tværgående afdeling, så den kan varetage de nye tværgående kurser, som er en del af de
nye kompetencepakker.
• Eksperimentdeltagerne har spillet for at få en fælles forståelse af samarbejdsdreven innovation og for at kunne
tilrettelægge eksperimentet vedrørende udvikling af kompetencepakker med deltagelse på tværs af El, VVS og
Maler.
• Herefter har eksperimentdeltagerne afholdt møder, hvor de med spillet som udgangspunkt, har udviklet prototyper
på disse kompetencepakker. Prototyperne er fremlagt på flere virksomhedsbesøg hos aftagerne, bl.a. Bravida
med henblik på yderligere kvalificering af kompetencepakkerne.
• I eksperimentets kommende fase vil der i samarbejde med brancherne, el, vvs og maler, være yderligere afprøvning og kvalificering af prototyperne.
Resultater:
I eksperimentet har man planlagt at evaluere den samarbejdsdrevne innovationsproces som er foregået. Man tager
udgangspunkt i fokusgruppeinterviews med eksperimentdeltagerne. Desuden er der foretaget observationer som vil
blive analyseret.

Fortsættes
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Aktioner
• Intern workshop med repræsentanter fra alle involverede afdelinger med det mål at få etableret kompetencepakker i hver afdeling. Kompetencepakker, der består af egne faglige AMU mål, kombineret med fælles TEC AMU
mål fra fælleskompetence kataloget.
• Eksterne aftagere arbejder videre med prototyperne for at sikre sig, at de bliver til nye AMU kompetencepakker,
der vil blive efterspurgt af deres branche.
• Interne planlæggere på TEC skal implementere de nye AMU.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Maj 2013 – december 2013

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Teamledelse
Udfordring

Transformativ hypotese

De involverede medarbejdere og ledere vurderer, at
teamsamarbejdet de sidste par år ikke i tilstrækkelig
grad fremmer møde- og samarbejdskulturen og dermed
kvalitetsudviklingen i kerneydelsen. Eksperimentet skal
således have fokus på, hvordan team AB og CD kan
finde anderledes måder at samarbejde på i.f.t. de
teamopgaver de to teams har ansvar for, således at
teammøderne bliver produktive i.f.t. hvad der gør nytte
og giver mening i det organisatoriske arbejdsfællesskab.

Hvis teamkoordinatorer forbereder opgavefordelingen
grundigt – og fordeling af opgaver til samtlige teammedlemmer sker på baggrund af opgavens art, deltagernes interesse for opgaven, samt mindst mulige antal
deltagere – og hvis der er tydelig angivelse af deadline
og krav til de enkelte opgavers produkt/leverance,
samt tilrettelægges mulighed for sparring undervejs i
processen, så vil teamdeltagerne blive ’committed’ til
opgaveløsningen, hvilket vil føre til øget kvalitetssikring
og kvalitet i opgaveløsningen, samt mere effektivitet i
opgaveløsningen – og dermed frigivelse af tid til andre
selvvalgte opgaver i teamet.

Eksperimentdesign for Eksperiment 3.16 Teamorganisering og -koordinering på Fysioterapeutuddannelsen
RESULTATER
- kort sigt
(outcome)

PRÆSTATIONER
(output)

AKTIVITETER

RESULTATER
- mellemlangt sigt
(outcome)

RESULTATER
- langt sigt
(outcome)

Optimering af rammevilkår

Teamkoordinatorer
forbereder
opgavefordeling grundigt

Uddannelsesleder
definerer opgaver som
tildeles T eam AB og/eller
Team CD

Teamdeltagere introduceres til
processen.
Fordeling af opgaver til
samtlige teammedlemmer sker
på baggrund af:
• Opgavens art
• Deltagernes interesse for
opgaven
• Mindst mulige antal
deltagere
Ty
Tydelig
angivelse af:
• Deadline
• Krav til de enkelte
opgavers
produkt/leverance
Tidsintervallet mellem
møderne forkortes.

Deltagerne bliver
committed til
opgaveløsningen:
• Deltagerne føler sig
forpligtet i forhold til
løsning, resultat og
deadline
• Opgaverne bliver løst
inden for deadline
• Oplevelse af mere
meningsfulde møder
og meningsfulde
opgaver

Øget kvalitetssikring og
kvalitet i opgaveløsningen

Mere effektivitet i
opgaveløsningen og
dermed frigivelse af tid til
andre selvvalgte opgaver i
teamet

Der tilrettelægges mulighed for
sparring undervejs i
processen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

September 2013 – september
2014

Analyse- og
evalueringsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Fra faktaark til implementering
Udfordring

Transformativ hypotese

Det har vist sig at det ift. nogle eksperimenter og udviklingsprojekter kræver en ny udviklingsproces lokalt
på de uddannelser, der vil hjemtage og implementer
eksperimenter. For at sikre et eksperiment der på en
sammenhængende og meningsfuld måde indgår og
supplerer den lokale struktur, kultur og værdigrundlaget
i uddannelsen.

Hvordan kan en styret udviklingsproces, der fokusere
på redidaktisering af eksperimenter i en ny lokal kontekst, sikre implementering og samtidig sikre ejerskab
blandt undervisere og sikre eksperimentets (aktivitetens)
sammenhæng og relevans ift. studiets struktur, værdier
og læringssyn?

Fund
1. Stor interesse og velvilje ift. hjemtagelse, når eksperimentet opleves relevant for udfordringer i egen kontekst
2. Et eksperiment udefra, kan bidrage til at nå hurtigere til handling ift. en problematik
3. Arenamodellen giver struktur og fælles reference ift. det der arbejdes med, interessentperspektiverne sikrer en
bred dialog der inddrager alle elementer.
4. Arbejdet med kortlægning af egen arena og formulering af værdiord har været essentielt for kvaliteten og sammenhængen i redesignet af eksperimentet.
5. Som væsentligst fremhæves en styret (eksternt) faciliteret og gensidigt forpligtigende udviklingsproces
6. Arbejdet med arenamodellen og redesign af eksperiment, har også bidraget med struktur til andre studieaktiviteter og opgaver.
7. Alle oplever at være klar til opgaven og har stor bevidsthed om, hvad formålet er, og der er fælles fodslag.
8. Processen har givet en oplevelse af teamspirit og samarbejde – og en fælles standard for eksperimentet
9. Essentielt med faciliteret proces, ekstern styring, support og viden om eksperimentet

Eksperimentet/aktioner
Eksperimentets aktioner består af to halvdags workshop (på hver af de deltagende uddannelser)
Workshop 1:
• arbejder med afdækning af Arena (arenamodellen se vedhæftning), formulering af værdiord/kodex, arbejde med
re-design og egen struktur, formulering af ”elevatortale” for initiativet – hvordan hænger det sammen med værdiord/kodex?
Workshop 2:
• genopfriske/cementere værdiord/kodex og afklare om det er ”rette spor”,
• elevatortale/præsentation af initiativ.
• Endeligt design (praktisk planlægning og rollefordeling) af initiativet

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Maj 2014 – okt 2014

Aktionsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Delindsats 2
– relationsbaserede
ledelsesformer
nyE lEDElsEsFormEr
Denne delindsats sætter fokus på udviklingen af relationsbaserede ledelsesformer, der
kan lede på kvaliteten og fremdriften af udviklingsstrategiske indsatser på tværs af orga
nisation. Der eksperimenteres med organiseringen af forskellige former for tværorganisa
torisk arbejdsfællesskaber, ligesom delindsatsen udforsker medledende ledelsesroller og
samarbejde på tværs af funktioner og afdelinger.
Ønske om ny forbedret praksis
ledelsespraksis er kendetegnet ved ledelsesformer, der går på tværs af etablerede orga
nisatoriske enheder, niveauer og forskellige fagligheder. ledelsespraksis er ”medleden
de”, og der er hyppig dialog med organisationens øvrige medarbejdere samt aftagere
omkring uddannelsesudvikling og afvikling, som er et fælles anliggende.
ledelsespraksis arbejder aktivt i interne og eksterne samt formelle og uformelle netværk
for at sikre brobygning mellem uddannelsesinstitutionens eksperimenterende udviklings
initiativer samt de erfaringer og den viden, som udvikles i andre fora. ledelsespraksis
bringer alle ressourcer i spil og fastholder og faciliterer ligeværdige og forpligtende rela
tioner.
når ledelsespraksis indtager skiftende roller og positioner afhængigt af opgaven, udvik
les mere relevante løsninger på aktuelle uddannelsesudfordringer.
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Shared reflections
Udfordring

Transformativ hypotese

I forbindelse med implementering af ny uddannelsesordning, og nye fag på social- og sundhedshjælperuddannelsen, skal undervisningen tilrettelægges og
effektueres med et praksisnært fokus. Mødestrukturen
og -aktiviteten i undervisergruppen lægger ikke op til
sammenhæng på tværs af faglige kompetencer og
pædagogiske og didaktiske overvejelser. Eleverne har
svært ved at se sammenhæng på tværs af fagområder,
samt koblingen til praksis i skoleperioderne.

Struktureret og tværfaglig shared reflection om pædagogiske og didaktiske tiltag fremmer den praksisnære
undervisning.

Fund
•
•
•
•
•
•

Højere trivsel blandt eksperimentdeltagerne i forhold til skolens overordnede værdigrundlag.
Optimering af samarbejdet på tværs af faggrupper.
Større indsigt i de kollegiale fagområder.
Deling af undervisningsmateriale på tværs af faggrupper.
Overblik over de enkle temaer undervejs i skoleforløbet (fælles sprog og tryghed).
Undervisningen har vedvarende haft praksisnært fokus, samt været tilrettelagt og gennemført i henhold til elevprofiler og kompetencer.
• Undervisningslektionerne har underbygget hinanden i forhold til indhold og tiltag.
• Forudsætningen for gode processer og et godt resultat er stabilitet og kontinuitet i lærergruppen omkring det
enkelte hold.

Aktioner
• Eksperimentet afprøves af kontaktlærerne og dansklærere på to hold med opstart 24.januar 2013. Hypotesen
gennemføres via strukturerede teammøder med fast dagsorden, referent og ordstyrer. De resterende 3 hold fungerer som kontrolgruppe.
• En shared reflection kræver tværfaglig overvejelse, italesættelse, sprogliggørelse, planlægning, evaluering og
viderejustering. Dette kan organisatorisk gøres ved at oprette dynamiske holdteams, hvorved det tværfaglige og
praksisnære indhold kan løftes innovativt.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Talent og motivation

September 2012 – februar
2013

Implementeringsfase

SOSU C

Udviklingslaboratorium for
pædagogisk praksis
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Videndeling – tværorganisatorisk
praksisfællesskab
Udfordring

Transformativ hypotese

Omstillingsparathed i forhold til aftagernes efterspørgsel. Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer på
nye måder. Organisationsudvikling og ledelse på nye
måder.

Hvis vi videndeler i et tværfagligt praksisfællesskab,
hvor viden håndteres socialt på tværs af organisationen (og i netværk med interessenter udenfor organisationen), så kvalificerer vi resultatet (spørgeskema til
markedsundersøgelse af luftfartsbranchen) og får delt
erfaringer fra de opgaver som praksisfælleskabets
medlemmer konstant får på deres respektive faglige
område.

Fund
• Uddannelseskonsulenterne på TEC tilkendegiver, at det giver mening at etablere praksisfælleskaber på tværs.
• Virksomhederne tilkendegiver, at det er en meget god ide med et årligt spørgeskema vedr. deres uddannelsesbehov.

Aktioner
• Hvert møde indledes med et fokusgruppeinterview og afsluttes med et forskergruppeinterview (se vedhæftede
skitse).
• Selve mødet mellem fokusgruppeinterviewene skal handle om at få jer som professionelle konsulenter til at bidrage med at få udarbejdet et kvalificeret spørgeskema, få kvalitetssikret det inden det sendes ud til interessenterne
og endelig bidrage med at analysere resultatet af undersøgelsen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Februar 2013 – august 2014

Analyse- og evalueringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Lede på viden – faglige fællesskaber
Udfordring

Transformativ hypotese

Faglig identitet og stærk faggruppekultur kan være en
begrænsende faktor i institutionens bestræbelser på at
imødekomme brugen af ny viden og anvendelse af de
erfaringer og ’best practice’, der allerede er skabt i
organisationen.

Ved at lede og udvikle undervisningen i faglige fælleskaber, frem for faggrupper, brydes fagmonopolet,
og der åbnes op for, at udvikling på TEC bygger på ny
viden, og at denne viden har gode betingelser for at
blive spredt på TEC.

Fund
Eksperimentet er ikke endeligt evalueret. Midtvejsevalueringen gav følgende fund:
• Ideen om tværorganisatorisk samarbejde har fået fodfæste, men målet er ikke nået.
• Sammenhæng mellem strategi og de faglige fællesskaber har været uklar.
• Sammensætningen af kvalifikationerne i det faglige fællesskab er alfa og omega for udbyttet.
• Arbejdsform i FF skal vurderes og evt. nytænkes.
• Eksperimentambassadører skal mere i spil, og deres rolle skal defineres skarpere.
• Stor forskel på, hvordan de forskellige FF er kommet fra start.

Aktioner
• Der er oprettet 6 faglige fællesskaber på TEC: FF Innovation, FF Talent og motivation, FF Fag- og faglighed, FF
Praksislæring og samarbejde med virksomheder, FF Nye ledelsesformer og FF Nye vejledningsformer.
• TEC’s uddannelseschefer har haft ansvar for et fagligt fællesskab, som er bemandet med ressourcepersoner tværgående fra TEC’s afdelinger. Enkelte har inddraget eksterne videnspersoner.
• De faglige fælleskaber har mødtes løbende over eksperimentperioden og har haft ansvar for igangsættelse, opfølgning, implementering og vidensspredning af indsatsens eksperimenter.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Nye ledelsesformer og samarbejde

September 2013 – august
2014

Implementeringsfase

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring

TEC
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Ambassadører som oversættere
Udfordring

Transformativ hypotese

Direktionen på TEC vil forankre og understøtte arbejdet
med uddannelseseksperimenter i organisationen.

Indførelsen af eksperimentambassadører vil understøtte
arbejdet med de nye metoder og arbejdsformer, øge
udviklingskapaciteten og sikre vidensspredning på
tværs af TEC.

Fund
• Indtil videre har eksperimentet vist, at nogle ambassadører har været usikre på deres rolle, og hvilke opgaver
de skulle løfte. Nogle har kunnet gå i gang med funktionen umiddelbart, mens andre slet ikke har fungeret som
ambassadører.
• Det har ligeledes haft en betydning, hvilke roller og opgaver ambassadørerne i øvrigt har haft i organisationen,
samt hvor forankret Uddannelseslaboratoriet har været i netop deres område.

Aktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der etableres et korps af eksperimentambassadører.
Synliggørelse på portal på Intranettet.
Ambassadørerne kompetenceudvikles i fællesskab med øvrige partneres ambassadører.
Der afholdes månedlige, løbende møder for ambassadørerne på TEC (med direktion og repræsentanter for Uddannelseslaboratoriet).
Eksperimentambassadørerne vil løbende blive kompetenceudviklet for bedst muligt at kunne indgå i og understøtte
TEC’s udviklingsproces, bl.a. ift. evaluering, implementering m.v.
Udarbejdelse af kompetenceoversigt.
Det tilstræbes, at der indgår ambassadører i alle Faglige fællesskaber.
Revision af ambassadørliste.
Artikler og yderligere synliggørelse omkring ambassadørernes arbejde i organisationen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

September 2013 – september
2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Videndeling gennem portal
Udfordring

Transformativ hypotese

Et nyt mindset omkring den eksperimenterende metode og tværgående videndeling er en udfordring i en
stor organisation. Hvordan sikres, at alle har relevant
information eller at informationen er tilgængelig og
meningsfulde, således at organisationen udviklingskapacitet understøttet og mindsettet udvikles.

Vi antager, at når al relevant information og relevante
oplysninger er tilgængelige på en digital portal, så vil
TEC’s deltagere i Uddannelseslaboratoriet til enhver
tid føle sig opdateret og kunne finde nødvendig viden.
Samtidig antager vi, at det eksperimenterende mindset
spredes og underbygges løbende og kontinuerligt og
at der skabes en naturlig sammenhæng mellem udvikling og strategi.

Strategisk kobling af udvikling og faglig ledelse, overblik og strategisk projekt-mapping

Fund
• Tilgængelighed er et must. Midt i perioden skiftede vi intranet-interface. Uddannelseslaboratoriets portal lå ikke
længere på forsiden og var dermed sværere at finde. Den manglende genkendelighed fik konsekvenser for brugernes søgeadfærd og oplevelse af portalens anvendelighed.
• Italesættelsen af portalen i daglig tale er afgørende for at skabe genkendelighed hos målgruppen.
• Hurtigt overblik på selve portalen er alfa omega. Sortering af information og tydelige strukturer er vigtig. For
mange klik kan blive fatalt.
• Nyheder og strategisk information skal offentliggøres på nyhedssites med link til portalen.
• Der skal være tydelig ansvarsfordeling ift. hvem der bestyrer portalen, samt allokeret (nok) ressourcer til arbejdet

Aktioner
• Opbygning af digital portal på erfaringerne fra tidligere portal (fremtidsportalen)
• Løbende udvikling og brug af portalen. Vigtige sider: Tidsregistrering, Ambassadører, Information om eksperimenter (eksperiment-mapping), Kompetenceudvikling, m.v.
• Deling af relevante artikler og nyheder, som er med til at underbygger dels skolens udviklingsstrategi og dels den
eksperimenterende tænkning og det eksperimenterende mindset.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

2012 – 2014

Implementeringsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Faglige fællesskaber
Udfordring

Transformativ hypotese

Strategiske indsatser, der går på tværs af organisatoriske enheder og forskellige fagligheder, kan være
udfordrende at iværksætte og gennemføre. Særligt
indsatser, der er innovative og som sådan skal udfordre etablerede organiseringer og fagligheder, har brug
for særligt fokus, hvis de skal lykkes og omsættes i ny
praksis. Derfor er der brug for at eksperimentere med
nye organiseringer, der kan understøtte dette.

Ved at arbejde i ad hoc nedsatte teams, der går på
tværs af organisatoriske enheder, ledelsesniveauer
og fagligheder, kan der arbejdes mere tværfaglig og
innovativt, hvorved der kan udvikles mere relevante løsninger på aktuelle uddannelsesudfordringer, som også
bedre implementeres og omsættes i drift.

Fund
•
•
•
•
•
•
•
•

Tab af viden ned gennem organisationen.
Fælles meningsskabelse (co-creation) tager tid og kræver bevidste handlinger og gentagelser. Proces tager tid.
Fælles meningsskabelse og informationsplatform (evaluering + skriftligt kommissorium).
Mandatet i forhold til handlekompetencer uafklaret – lede ind i andres ledelsesrum.
Faciliterede møder – parkering af de personlige dagsordener – kæphestene udenfor.
Fokus på ’det tredje’ – sagen.
Opøve det strategiske øje.
Prioritering /merværdiskabelse af indsats i forhold til Metropols overordnede strategimål.

Aktioner
• Indledningsvist introduceres deltagerne i det faglige fællesskab til hensigten og formål med organiseringen – og til
deres rolle og ansvar.
• Der etableredes en møderække over perioden.
• Midtvejsevaluering og ny struktur.
• Ny mødestruktur med facilitator.
• Ny møderække.
• Ny evaluering.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Marts 2013 – september
2014

Aktionsfase

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Strategisk ledelse
– Ny organisering af samarbejdsrelationer med aftagerfelt
Udfordring

Transformativ hypotese

Hvordan kan det strategiske samarbejde med aftagerfeltet nytænkes, udvikles og udvidelse, så det fremmer
omstillingsparatheden i forhold til aftagernes efterspørgsel og dermed understøtte uddannelserne, så de
i fremtiden matcher arbejdsmarkedets kompetencekrav.
Eksperimentet imødegår dette ved at afprøve et tættere
og mere eksperimenterende samarbejde mellem de to
samarbejdspartnere, der i højere grad skal sætte organisationerne i stand til at inkorporere hinandens behov.

Forpligtende strategisk samarbejde i åbne rum med en
antropologisk tilgang fremmer aftagerinddragelse.
Definitioner:
• Deltagere i det forpligtende strategiske samarbejde:
Ledere fra Bioanalytikeruddannelsen fra Diagnostisk
Center, RH og ledere på Bioanalytikeruddannelsen
og Metropol udgør det forpligtende strategiske
samarbejde.
• Åbne rum: Mødestruktur og deltagerinddragelse
afhænger af formål og tema. Det vil sige: Dynamiske møder/ad hoc temaer Andre kan inddrages på
møder (inspirations-videndeltagere)
• Strategisk aftagerinddragelse: Samarbejdskulturen
og organiseringen fremmer en mere uddannelseseksperimenterende og fleksibel tilgang til uddannelse i form af en højere grad af omstillingsparathed
i forhold til aftagernes efterspørgsel. Inddragelse i
fortsat udvikling af uddannelsen, så den matcher
arbejdsmarkedskompetencekrav.
• Antropologisk tilgang: En nysgerrig, åben og undersøgende tilgang i det strategiske samarbejde.

Fund
• Fast mødefrekvens fremmer relationen.
• Kreativ workshop omkring fordomme, fællesværdier og fremtid skabte fælles værdiplatform og grobund for uformel relationsdannelse.
• Antropologisk tilgang i mødestrukturen skaber mere uformel kommunikation.

Fortsættes
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Aktioner
•
•
•
•

Drømmescenariet for samarbejdet Workshop – sep. 2013
Møde mellem RHs og PHMs ledelse, hvor der arbejdes med ”fremtidens bioanalytiker” 11.11.13
Antropologisk observation på Pædagogisk stormøde mellem kliniske samarbejdspartnere.
Møde mellem RH og PHM ift. graden af strategisk inddragelse på pædagogisk stormøde 12.12.13 samt evalueringsdesign.
• Fælles Styregruppemøde.
• Møde mellem RH og PHM.
• Genbesøg hypotesen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Marts 2013 – august 2014

Analyse- og evalueringsfase

PH Metropol og Rigshospitalet

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Delindsats 3
– Udforskende
ledelsesformer
nyE lEDElsEsFormEr
Denne delindsats fokuserer på udviklingen af udforskende ledelsesformer, hvor lederen
gennem en undersøgende og åben tilgang går tæt på og aflæser praksis i organisatio
nens forskellige niveauer, og som i fællesskab med andre skaber udvikling og kvalitet af
kerneydelsen.
Ønske om ny forbedret praksis
ledelsespraksis er kendetegnet ved en undersøgende og nysgerrig tilgang, der aflæser
og udfordrer praksis. lederen samarbejder strategisk med alle niveauer i organisationen
og er i stand til at forstå de mange kompleksiteter, nuancer og perspektiver, der eksiste
rer på hvert enkelt niveau.
lederrollen er dynamisk, og som ”udforsker i egen praksis” evner lederen at analysere
og forstå praksis og derigennem skabe nye sammenhænge til løbende udvikling og for
bedring af kerneydelsen.
når lederrollen er udforskende, skaber det grobund for forbedring, forandring og øget
kvalitet i institutionernes uddannelser.
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Netværksledelse
Udfordring

Transformativ hypotese

Vejledningen skal løbende opkvalificeres. UU-vejledere
skal bringes sammen i mindre teams ud fra antagelsen
om, at det vil genere merværdi til gavn for vejledere og
samarbejdspartnere samt unge og deres forældre.

Hvis vi bringer flere vejledere sammen i mindre teams,
vil det genere medværdi til gavn for vejledere og samarbejdspartnere, unge og deres forældre, bl.a.:
• øget kvalitet i opgaveløsningen.
• øget kompetenceudvikling og selvrealisering.
• styrkelse af innovative processer.
• kollegialt fællesskab – undgå medarbejderisolering.
• oplevelse af at være nærmere beslutnings-arenaen.

Det skal stå klart, hvorfor tiltag sættes i gang, frem for
at styre og måle, hvad der sættes i gang. Ledelse skal
vide, hvilke tiltag der virker. Ledelsen skal tættere på
den faglige vejledningspraksis. Ledelsen skal lede på
kerneydelser og udfordre medarbejderne med solid
(tvær-) faglighed.
Ledelsen skal opnå større ledelsesmæssig opmærksomhed på de udfordringer, som besværliggør eller direkte
modarbejder organisationens mål.

Hvis ledelsen kommer tættere på praksis (indblik i tiltag
og metoder) og er hyppigere i dialog med medarbejdere, vil vilkår for strategisk ledelse og målstyring
optimeres. Hvis ledelsen opnår større viden om ledelse,
kan ”synsninger” blive til viden, som kan udfordre og
sætte retning.

Fund
• Praktiske erfaringer blandt eksperimentdeltagerne har vist, at der er en del gevinster ved at samarbejde om konkrete vejledningsaktiviteter, bl.a. afholdelse af en fælles uddannelsesaften i et lokalområde. Fælles planlægning
og gennemførelse af uddannelsesaften har generet større viden, variation og inspiration, end hver enkelt kunne
levere alene.
• Eksperimentet udspringer af erfaringer med og refleksioner over ledelsestilgangen med selvstyrende teams.
• Ideen med at medarbejdere i større omfang har ansvar for at løse opgaver og selv styre mod organisationens
mål.
• Selvstyrende teams kræver en ikke- hierarkisk ledelsestilgang og man fungerer i højere grad som sparringspartner.
• Vejlederne har været positive stemt overfor ændringerne i organisations-/mødeform ift. selvstyrende teams og
ledelses-sparring. Vigtigt med struktureret mødeplan for netværket.
• Planlægning og gennemførelse af fælles vejledningsaktiviteter har givet merværdi i form af bredere syn på opgaverne og drøftelse af perspektiver.
• Både medarbejdere og ledelse er positive overfor tilstedeværelse/medvirken af ledelse i planlægningsmøder.
• Ledelsen har haft mulighed for at observere, hvordan dialogen kører blandt medarbejderne – nogen fungerer bedre sammen end andre – dermed mulighed for bedst mulig sammensætning af teams.
• Udfordringerne har været, at der skal tages flere hensyn, som kan forsinke og besværliggøre opgaven.
• Eksperimenterne har bekræftet at samarbejde og medvirken af ledelse tættere på praksis er vigtige.

Fortsættes
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Aktioner
• Vejlederne udfører flere vejledningsopgaver i mindre netværk (5 kolleger) – selvstyrende teams
• Ny organisationsform/mødekultur, hvor vejledere mødes i mindre netværk (5 kolleger) regelmæssigt sammen med
nærmeste leder om sparring i forhold til vejledningsopgaver, faglige problemstillinger, cases, samarbejdsrelationer.
• Vejlederteams har gennemført vejledningsopgaver i fællesskab
• Store ændringer i organisation, opgaveprioriteringer og på ledelsesplan i UU-København har vanskeliggjort gennemførelse af de sidste faser i projektperioden og har skabt usikkerhed om mulighederne for at erfaringerne fra
projektet umiddelbart vil blive implementeret i vejledernes praksis.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

September 2013 – marts
2014

Analyse- og evalueringsfase

UU KBH

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Projekt Bazar – et koncept for
videndeling, forankring og udvikling af
eksperimenter i organisationen
Udfordring

Transformativ hypotese

Hvordan skabe en implementeringsmodel med henblik
på at dele, udvikle og forankre viden og erfaringer
opnået i uddannelseseksperimenter på tværs af uddannelsesinstitutionen? Hvordan motivere undervisere
og uddannelseschefer til hjemtagelse af eksperimenter
med henblik på at sprede erfaringer og resultater og
motivere til nye eksperimenter?

En ny praksis – ”Projekt Bazar” – designet til at arbejde
med implementering og forankring af eksperimenter –
vil gøre ledere og undervisere bedre rustet til sammen
at kunne træffe beslutninger om hjemtagelse af eksperimenter eller udvikling af nye eksperimenter. Et nyt
format for videndeling ’Projekt Bazar’ vil øge motivationen og forbedre videngrundlaget for at hjemtage og
forankre eksperimenter lokalt på uddannelserne.

Fund
• Faciliteringen af selve eventen blev oplevet meningsfuld og inspirerende af deltagere og bazar-holdere (eksperimentansvarlige)
• Alle niveauer af organisationen har oplevet at konceptet imødekommer et stort behov for faglig videndeling på tværs
• Et klart ønske om at gentage eventen igen med mindre justeringer
• Kortlægning af effekterne 3 mdr efter viser at, 8 eksperimenter implementeres/videreudvikles eller har initieret nye
aktiviteter som direkte/indirekte følge af Projekt Bazar.
• Konceptualiserede eksperimenter er mest omsættelige
• Forankring og udvikling lokalt opnår skal hjælpes på vej med facilitering og rådgivning af eksperimentansvarlige

Aktioner
• En event Projekt Bazar afholdt 12.3.2014
• En digital platform (en blog) som giver et hurtigt overblik over uddannelseseksperimenter og øvrige udviklingsprojekter, som præsenteres på eventen
• En kommunikationsplan
• Evaluering, før, under, efter eventen mhp. at forberede og engagere deltagerne i eventen, at skabe nysgerrighed,
afdække og opnå commitment til at igangsætte eksperimenter/projekter på uddannelserne samt kortlægge effekter
• Opfølgende workshops lokalt: eksperimentansvarlige hjælper i gang / rådgiver

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

December 2013 – Juni 2014

Evalueringsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Antropologisk ledelse
Udfordring

Transformativ hypotese

Vi vil gerne sikre, at den nyeste viden kommer ind i
undervisningen og til de studerende.

Underviserne benytter i mindre omfang den nyeste
forskning i udviklingen af undervisningsmaterialer,
da det er for tidskrævende. Bliver man introduceret til
artikeldatabaser mv. med den nyeste viden og får en
indføring i, hvorledes dette omsættes/indarbejdes i
undervisningsmaterialet, forventes det, at underviseren
opnår et kvalitetsløft.

Fund
• Underviseren bruger i udgangspunktet mere tid på metoden, men fagligheden højnes, da eksisterende viden
udfordres.
• Studerende føler større progression i det faglige niveau ved metoden (ca 75 %).
• Undervisningen er blevet bedre af dette.

Aktioner
• Inddrage videnskabelige artikler fra bibliotekets databaser – eksempelvis ”business source complete”.
• Gøre sig erfaringer med, hvor let/vanskeligt dette er, set i forhold til nuværende praksis og forventet output.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Marts 2013 – september 2013

Implementeringsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Ledelse på kerneydelsen
Udfordring

Transformativ hypotese

Det har været en udfordring at skabe en systematisk
pædagogisk udvikling, der møder elevernes krav og
forventninger (bevidste som ubevidste) til en undervisning, der faktisk medfører læring og udvikling hos den
enkelte. Det har været en ledelsesmæssig udfordring
ikke at være tæt nok på undervisningen til at kunne
identificere den gode, og den knapt så gode, undervisning.

Elevernes læring og adfærd påvirkes positivt ved at
etablere hensigtsmæssige læringsmiljøer med fokus på
strukturerede og differentierede læringsforløb.
Temahypotese:
Mere ledelse på kerneydelsen vil sætte lederne i stand
til at kunne inddrage og udfordre underviserne positivt.

Fund
Brugerundersøgelsen knyttet til eksperimentet viser, at den systematiske anvendelse af systemiske værktøjer, og organiseringen af det målrettede pædagogiske arbejde på skolen, skaber de forventede resultater i forhold til et struktureret og differentieret læringsforløb. Derudover har systematikken påvirket relationsarbejdet i en positiv retning. Det har
været muligt for ledelsen at komme tættere på kerneydelsen – forstået som både klasserummet og værkstederne.

Aktioner
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvælgelse af projektkoordinator og tovholdere (tværgående).
Dannelse af pædagogiske grupper.
Uddannelse af tovholdere og af lærerne.
Møder i de pædagogiske grupper, samt møder med tovholdere og ledelse.
Ledelsesdeltagelse i de pædagogiske grupper.
Temadage for henholdsvis tovholdere, vejledere, ledere og deltagere i de pædagogiske grupper.
Gennemførelse af pædagogiske projekter og en brugerundersøgelse.
Analyse af brugerundersøgelse og identificering af nye indsatsområder.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

September 2013 – juni 2014

Implementeringsfase

CPH WEST

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Nyeste viden ind i undervisningen
Udfordring

Transformativ hypotese

Med udgangspunkt i det tidligere eksperiment ”antropologisk ledelse” om at få den nyeste viden ind i
undervisningen, er udfordringen, hvordan man skal
organisere og udvælge den relevante nyeste viden på
de forskellige uddannelser, samt hvordan man får den
nyeste viden ind, i forhold til de mere praktiske elementer af en uddannelse.

Hvis vi sammensætter et team af vidensmedarbejdere
og undervisere, kan disse sammen inden semesterstart
identificere og udvælge den relevante nyeste viden.
Og sammen med et team af didaktikere og undervisere kan de sammen planlægge, vurdere og analysere,
hvordan man får den nyeste viden ind i de mere praktiske uddannelseselementer.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye ledelsesformer og samarbejde

Marts 2014 – september
2014

Designfase

KEA

Udviklingslaboratorium for Ledelse
og Styring
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Program 5: Nye karriereveje
Program 5 Nye karriereveje bygger på en antagelse om, at nye vejledningsformer i forhold til karriereveje styrker
den enkeltes motivation for at gennemføre uddannelsen – eller alternativt til at foretage et kvalificeret omvalg. Herunder rettes fokus mod tilrettelæggelse af individuelle uddannelses- og beskæftigelsesforløb – inden, under og efter
uddannelsen. Yderligere er der fokus på de elever og studerendes udvikling af karriereveje – ofte rettet mod en
uddannelse eller et job, der ikke findes endnu.
Programmet arbejder med udvikling og afprøvning af nye former for uddannelses- og vejledningstilbud. De nye
former skal på den side støtte og udvikle den studerendes mobilitet og evne til at fastholde beskæftigelse, og på den
anden side kvalificere den studerendes interesser og mål i forhold til at tage uddannelsen og muliggøre ændringer i
karriereplaner undervejs.
Dette kapitel indeholder eksperimenter igangsat i Uddannelseslaboratoriet 2012-2014 under programmet. De fleste
eksperimenter er færdige, mens enkelte er stadig i proces. Dette fremgår af eksperimentets ID nederst på hver eksperimentbeskrivelse. Programmet har arbejdet med to indsatser som har inddraget forskellige aspekter af karriereperspektivet. Eksperimenterne er delt ind i tre dele svarende til de tre delindsatser de bidrager til:
Indsats: Nye vejledningsformer
• Delindsats 1.1: Afklaring i fællesskaber
Indsats: Nye former for virksomhedstilknytning
• Delindsats 2.1: Ny karrierevejledning
• Delindsats 2.2: Fleksible uddannelsesveje
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Delindsats 1.1
– afklaring i fællesskaber
nyE vEjlEDnIngsFormEr
Delindsatser fokuserer på nye former for gennemførselsvejledning samt vejledningsfor
mer, der inkluderer flere og understøtter afklaring i fællesskaber
Ønske om ny forbedret praksis
vejledningspraksis inspirerer studerende og elever til at designe individuelle veje gen
nem uddannelsessystemet.
vejledningspraksis er både individuel og kollektiv samt forankret i elever og studerendes
nære læringsomgivelser – frem for traditionel éntilén vejledning.
Den kollektive vejledningspraksis understøtter elever og studerende i at sparre med hin
anden om karriereplaner og drage nytte af hinandens erfaringer.
når vejledere anvender et spektrum af vejledningsformer, som eksempelvis undervis
nings eller gruppebaseret vejledning, benytter flere elever og studerende sig af vejled
ningstilbud. Dette styrker elever og studerendes evne til at navigere i uddannelsessyste
met, såvel som deres transfer til arbejdsmarkedet.
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Det kreative fællesskab
Udfordring

Transformativ hypotese

Frafaldet på nogle uddannelser er for højt. Kea udbyder mange kreative uddannelser og tiltrækker mange
kreative studerende. Mange er udadvendte, men nogle
er mere tilbageholdende især i større sammenhænge.
Det sociale studiemiljø har stor betydning for frafald og
manglende relationer til andre studerende er årsager
til frafald. Keas STU undersøgelse (2012) viser, at det
sociale miljø er et indsatsområde.

Hvis vi forbedrer det sociale studiemiljø ved at styrke
de sociale netværk med en tidlig indsats vil flere fuldføre uddannelsen.

Fund
• For at føle sig som en del af fællesskabet på uddannelsen, skal alle have en rolle og have mulighed for at sige
noget. Oplevelsen af et kreativt fagligt fællesskab kan opstå gennem sansning, ikke kun faglige oplæg.
• Socialt medansvar defineres af de studerende som at man tager hånd om de stille, de der ikke kommer ret meget
og er dårlige til at give besked
• Når man er accepteret, føler man sig godt tilpas i klassen. Det er vigtigt at møde op og at bidrage. Der er behov
for øvelser, hvor man kommer til at tale med flere.
• Den gode stemning skabes af underviserne, når de er imødekommende og glade for at se de studerende. Musik understøtter stemningen. Opgaver, hvor man ikke ved hvad alle skal lave, fører nemt til, at nogle bliver sat
udenfor. Det gælder også aktiviteter, som skal virke socialiserende, men som indeholder aktiviteter, der automatisk
udelukker dem, der ikke drikker.

Aktioner
• Eksperimentet blev udført i introen for multimediedesignstuderende, som er et stort hold på over 100 studerende.
Vi havde en dialog med underviserne om indholdet i introen, vi observerede intro og udførte et fokusgruppeinterview med afsæt i spørgsmålene om det sociale studiemiljø i STU:
1.
2.
3.
4.

Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min uddannelse
På min uddannelse udviser de studerende et socialt medansvar over for andre studerende
Jeg føler mig godt tilpas på mit hold/i min klasse
Der er en god stemning på mit uddannelsessted

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye vejledningsformer

November 2012 – februar
2013

Analyse- og
evalueringsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Personligt entreprenørskab
Udfordring

Transformativ hypotese

Unge har svært ved at blive afklarede i forhold til deres
uddannelsesvalg. Uddannelsesvalg foregår ikke i en
afgrænset periode af livet. De er ikke definitive og skal
ofte ændres. Hver anden unge, der begynder på en
erhvervsuddannelse, falder fra.

Vi vil undersøge effekten af en ny vejledningsform;
skemalagt og tematiseret ”vejledning”, hvor vejledning
som fag bliver tilbudt til eleverne. Her flyttes fokus fra
individet til også at omhandle strukturelle forhold på
skolen og i samfundet.

Fokus skal fjernes fra individet til ”strukturelle forhold”
i den unges valgproces. Vejledning bliver let præget af
vejlederens subjektive forforståelse.

Eksperimentet bidrager til at flere elever får et nyt vejledningstilbud, til at flere elever fastholdes i uddannelse
og beskæftigelse, og til at vejlederne i sig selv bliver
udfordret på deres professionalitet.

Fund
• Den bekymring vejledere kan have omkring det etiske i at bede eleverne om at dele oplevelser med deres klassekammerater, synes ikke at være et problem for eleverne.
• Størstedelen af respondenterne vurderede, at det var positivt vejledningen foregik i et kollektivt rum, og at metoden gav eleverne en oplevelse af, at de kunne bruge deres kammeraters input til at løse egne problemer.
• De studerende vurderer, at det har været givende at diskutere nutiden og fremtidens udfordringer med hinanden i
en fast ramme. Det fremmede en gensidig læringsproces, hvor man inspirerer hinanden.
• Der er tegn på, at vejlederne har haft kontakt med elever, som ellers ikke var kommet til vejledning på egen hånd.
Flere har henvendt sig. Dermed er der også kommet et tættere og styrket forhold mellem elev og vejleder.
• Konsensus hos vejledere og elever om dét, der har fungeret mindre godt, bl.a. om antallet af sessioner, udvalg af
tematikker, manglende forberedelse, manglende drejebog, tiden var for presset, samt målgruppens forskelligheder.

Aktioner
• Eksperimentet ”Personligt Entreprenørskab” udføres via 4-9 sessioner, der bliver skemalagt henover cirka 6 måneder (grundforløb).
• 2 forløb på EUD, Gladsaxe og Ballerup, 1 forløb på en HTX, Ballerup, 1 forløb i 10. klasse, Frederiksberg, 1
forløb i Afklaringscentret, Frederiksberg (i alt 250 elever).
• Eksperimentet kan opfattes som 1. driver, da vi på nuværende tidspunkt ikke har vejledning som fag på TEC. Eksperimentet sætter retning for den videre udvikling på området for at imødekomme de ovenfor nævnte udfordringer
og imødekomme reformerne på området.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye vejledningsformer

Februar 2013 – september
2014

Aktionsfase

TEC

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Afklaringsforløb på
adgangsbegrænsede uddannelser
Udfordring

Transformativ hypotese

Udfordringen ligger i at få afklarede, motiverede og
forventningsafstemte elever ind, når de søger kvote for
at undgå, at de falder fra senere i uddannelsen. Når
det handler om uddannelse med adgangsbegrænsning
har eleverne ganske svært ved at afprøve faget i praksis. De må danne sine egne billeder af virkeligheden
vha. beskrivelser, samtaler og evt. kortere prøve-praktik.

Et afklaringsforløb for elever til de adgangsbegrænsede uddannelser med et klart fokus på arbejdsvilkår og
krav fra branchen, vil give de pågældende elever et
mere afklaret billede af deres fremtidige uddannelsesforløb. Et billede, der vil fremme deres fastholdelse på
uddannelsen.

Fund
• Fra vores fokusgruppeskemaer fremgår det, at de kommende elever føler sig godt informeret om, hvad der finder
sted på skolepraktikken, og hvad der forventes af dem i den sammenhæng.
• Dette understøtter den nedskrevne hypotese for eksperimentet, men det er vores overbevisning, at det endelige
resultat først vil blive synligt, når deltagerne på disse afklaringsforløb er startet i skolepraktikken.
• Det virkede at få sat oplevelser på, hvad eleverne kunne forvente af deres kommende uddannelseshovedforløb
gennem det praksisorienterede forløb, der blev udviklet til dette eksperiment.

Aktioner
• Vi lavede et afklarings- og introforløb på to dage, hvor eleverne blev præsenteret for uddannelsen og fik praktisk
info.
• Eleverne fik praktiske opgaver.
• Vi havde samtaler med eleverne om, hvorvidt de var uddannelses parate, og om hvilket kendskab de havde til
uddannelsen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye vejledningsformer

September 2013 – februar
2014

Analyse- og
evalueringsfase

CPH WEST

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Vejledning i klasselokalet
Udfordring

Transformativ hypotese

I den individuelle tilrettelagte vejledning er det op til den enkelte
studerende at søge vejledning. Ofte er det ikke dem, der har mest
brug for vejledning, der opsøger den. Den tendens er blevet forstærket
efter en organisationsændring, der har betydet, at vejlederne kun er i
huset, hvor undervisningen foregår, to dage om ugen. Vi har markant
færre henvendelser fra studerende i studievejledningen, og samtidig er
uddannelseslederen, som opholder sig i huset dagligt, overbebyrdet af
henvendelser fra studerende med spørgsmål, der normalt rettes til studievejlederen. Det er vores erfaring, at de studerende på Bioanalytikeruddannelsen, sammenlignet med studerende på andre uddannelser, har
et stort vejledningsbehov, da de generelt har dårlige læsefærdigheder,
og ofte dumper eksamener, samt har stor risiko for ikke at gennemføre
studie.

Vejledning i klasserummet giver de
studerende større kendskab til studievejledningen, hvilket medfører, at det
bliver lettere for de studerende at søge
vejledning.

Fund
•
•
•
•

•
•

•
•

Man når flere med sin vejledning, når den foregår i et klasserum.
De studerende får mulighed for at dele deres erfaringer med andre, hvilket kan medføre øget handleevne.
De studerende, som vejledes kollektivt, er flere om at hjælpe hinanden med at huske, hvad vejlederen har sagt.
Analysen viser, at en begrænsning for vejledningspraksis i klasserummet kan være, at de studerende ikke er helt
tydelige i deres kommunikation af, hvad det er de gerne vil have hjælp til, når der er andre der lytte. Sessionen
kan derfor vare længere.
De fysiske rammer giver mulighed for, at de studerende ”lige kan komme forbi” og stille vejlederen et spørgsmål.
De fysiske rammer befordrer, at underviserens erfaring også kan komme i spil og udnyttes af de studerende. Endvidere får underviseren og vejlederen mulighed for at udveksle erfaringer omkring studerendes generelle udfordringer i forhold til at gennemføre uddannelsen.
Desuden får underviseren indblik i, hvilke tilbud studievejledningen kan tilbyde de studerende.
Flere studerende talte åbent i klasserummet om at have dumpet eksamener.

Fortsættes
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Aktioner
• Præsentation af projektet for undervisere, uddannelsesleder og for de studerende via Fronter Studieplatform på
Metropol), hvor det fremgik, at studievejlederne ville være til stede ved tre specifikke workshops.
• Etablering af en vejledningsvæg: Vejledningsvæggen i klasserummet udgjordes af plakater med de tilbud som
studievejledningen tilbyder.
• Observation i klasserummet.
• Etablere en arbejdsplads i forbindelse med vejledningsvæggen, da vi har diskuteret om det vil være holdbart, i
længden, at man bare sidder i lokalet, uden at lave noget indimellem vejledningerne.
• I stedet for at præsentere os for hele klassen på én gang, går vi rundt til hver enkelt gruppe og præsenterer os og
spørger, om de har nogle spørgsmål. Derefter sidder vi ved arbejdspladsen ved vejledningsvæggen.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye vejledningsformer

September 2012 – februar
2013

Afsluttet

PH Metropol

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Faste studiegrupper
Udfordring

Transformativ hypotese

Fremmødet på mange uddannelser er for lavt, hvilket
øger frafaldet.

Øget trivsel sikrer et bedre fremmøde og derved fastholdelse.

Samtidig er der forskel mellem danske og internationale uddannelser i forhold til tilknytning, egen indsats og
forventning om at fuldføre uddannelsen.

Ved at skabe et socialt studiemiljø omkring det faglige
gennem faciliterede studie-grupper, hvor alle bliver
inddraget, øges den enkelte studerendes trivsel, faglige
identitet og handlekompetence.

Fund
• Data viser, at arbejdet med faste studiegrupper signifikant har forbedret tilknytning, egen indsats og forventning
om at fuldføre uddannelsen.
• Der er flere tegn på, at grupperegler og undervisernes opfølgning har stor betydning for at gruppen fungerer. Det
skal være skemalagt fra studiestart, og det er væsentligt at lære metoder, der sikrer, at alle i gruppen bliver hørt
og hører til.
• De studerende vurderer at faste studiegrupper gør, at man får og tager et større ansvar for hinanden.
• Gruppearbejdet giver mening, øger egen læring og virker inkluderende.
• Det forudsættes, at de studerende kan arbejde i grupper. Vi finder, at de mangler de grundlæggende kompetencer, og at de er meget taknemlige for at få dem.
• Studiegrupper styrker gennemførelsen og arbejdsmarkedsparathed.

Aktioner
•
•
•
•

Der er afholdt to workshops for studerende om faste studiegrupper, samt et socialt arrangement.
Der er skemalagt faste studiegrupper mandage lektion 1+2.
De studerende er inddelte i studiegrupper á 7-10 personer (ikke projektgrupper).
Underviserne har udarbejdet en oversigt over tekster, emner og opgaver som studiegrupperne skal arbejde med
igennem semesteret.
• Der har været en opfølgning på arbejdet i studiegrupperne og deres fremmøde.
• Udbredelse på Bazar på Kea og på flere uddannelser.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye vejledningsformer

September 2013 – februar
2014

Implementeringsfase

KEA

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Agent i eget liv – undervisningsbaseret
vejledning
Udfordring

Transformativ hypotese

Elevernes forforståelse af specifikke termer omkring
praktikpladssøgning.

Eleverne skal lære at afdække egne ønsker, muligheder
og potentialer i sammenhæng med den forsatte uddannelsesplanlægning. Det vil gavne elevens realistiske
fremstilling og præsentation af sig selv i en jobsamtale
og lignende situationer.

Fund
• Det var anderledes for vejledergruppen i Ballerup at udføre undervisningsbaseret gruppevejledning. Der er blevet
etableret en anden form for kontakt til eleverne, der først og fremmest bunder i en fællesoplevelse. Det kunne med
fordel indtænkes og bruges progressivt, at elevgruppen havde en aldersfordeling mellem 18 og 45 år.

Aktioner
• Der er over 2 gange (4 x 45 min) blevet afholdt undervisningsbaseret gruppevejledning for et IT–support grundforløbshold. Forløbet bestod af oplæg fra vejleder, plenumdiskussion, læsning og evaluering af virksomhedsbeskrivelse og budgetspil, hvor der søges praktikplads og konkurreres i grupper. Der blev foretaget en afklaring af
personlige kompetencer og af virksomhedens interne kulturelle værdier, samt lavet gruppearbejde.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye vejledningsformer

September 2012 – februar
2013

Videreført i eksperimentet
Personligt entreprenørskab

TEC

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Delindsats 2.1
– Karrierevejledning
nyE FormEr For vIrKsomhEDstIlKnytnIng
Delindsatsen er optaget af at udvikle nye former for karrierevejledning, der inddrager
virksomheder og styrker elevens og den studerendes overgang til arbejdsmarkedet.
Ønske om ny forbedret praksis
vejledningspraksis er processuel og er kendetegnet ved, at den enkelte elev eller stude
rende løbende tilrettelægger og udformer karriereplaner i samarbejde med vejleder, så
vel som relevante aftagere.
Elever og studerendes karrierevejledning tilrettelægges i tæt samspil med virksomheder
ne, og vejledningen kan således foregå på uddannelsesinstitutionen såvel som på virk
somheder.
samspillet mellem karrierevejledning og relevante aftagere styrker dimittenders transfer
til arbejdsmarkedet og understøtter elever og studerende i at tilvælge uddannelsesområ
der, der matcher aftagernes behov.

DEN EUROPÆISKE UNION
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Ung-til-ung vejledning via Facebook
Udfordring

Transformativ hypotese

At fjerne fokus fra individet til de strukturelle
problemer, som ofte er en barriere for den unges
uddannelse.

Hvis vi anvender Facebook og et ungepanel i vejledningen,
så antager vi at: Der kan nedbrydes forforståelser og fordomme i forhold til eksempelvis erhvervsuddannelserne. (Vi lader
unge fra erhvervsuddannelserne fortælle om deres uddannelser).

Anbefaling: At vejlede i fællesskaber, sådan at
den unge ikke føler sig alene med sin problemstilling, men deler den med andre. Vejledning
i fællesskaber er en tilgang til vejledning, men
ikke en vejledningsmetode.
Næste skridt: At eksperimentere med kollektiv
vejledning, som fjerner fokus fra individet til
fællesskabet.

Ung-til-ung dialogen giver nye perspektiver, som andre unge
kan drage nytte af, da de i højere grad kan identificere sig
med andre unge kontra en voksenvejleder.
Der skabes større refleksionsrum og dialog udenfor klasseværelset og på tværs af byen og sociale skel.
Der skabes mere aktivitet på UU Københavns Facebookside
og dermed mere brugbar information for de unge i Københavns Kommune.

Fund
• At der afsættes mange ressourcer til rekruttering af unge til ungepanelet.
• At de unge, der vælges, brænder for opgaven, kan udtrykke sig visuelt og skriftligt, er super-facebookbrugere, og
vant til at ytre sig på sociale medier.
• At organisationen prioriterer Facebook som vejledningsredskab.
• At vejlederne gennemtænker og planlægger, hvornår det er relevant at bruge ungepanelet i vejledningen (eksempelvis brobygning, erhvervspraktik, UIC, uddannelsesvalg).
• At det evt. forankres lokalt – forstået på den måde, hvor det er den enkelte grundskolevejleder, der bruger tidligere elever som ungepanel – eksempelvis via en gruppe. Det kunne evt. også dæmme op for den blufærdighed, vi
har oplevet – dels fra de unge, der stiller spørgsmål, dels fra ungepanelet.

Aktioner
•
•
•
•

Kollektiv vejledning med 10X amager ungdomsskole(Facebookrepræsentanter fra EUD)
Workshops med udvalgte unge
Nedsættelse af ungepanel
Historier fra de unges hverdag på uddannelserne på UU Københavns Facebookside

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye vejledningsformer

Januar 2013 – februar 2014

Implementeringsfase

UU KBH

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Kollektivt vejledningsforløb
Udfordring

Transformativ hypotese

Det er svært for de unge at blive afklarede i forhold til
uddannelsesvalg (Baseline side 79). Uddannelsesvalg
er ikke noget, der foregår i en afgrænset periode af
livet. Uddannelsesvalg er ikke definitive og skal ofte
ændres (Baseline side 82). Tomme vejledningskontorer – lav vejledning ude af kontoret (Baseline side 83).
Vejledning i fællesskaber er i høj grad et organiseringsprincip (Baseline side 84).

Vi antager, at hvis vi inddrager og samarbejder mere
med erhvervslivet, så øges kendskab til erhvervsuddannelse (EUD) hos de unge og deres forældre. Eksperimentet har primært fokus på EUD inden for hotel-og
restaurationsbranchen. Omdrejningspunktet er den
unges udbytte(forstået som øget kendskab) på baggrund af den kollektive vejledning, når den flyttes ud af
kontoret og foregår i et samspil mellem UU København
og en virksomhed.

Fund
• På en såkaldt ”oplevelsesaften” på Hotel Crowne Plaza fremgik det af spørgeskemaer og observationer, at
branchen og de praktiske arbejdsopgaver på et hotel var ukendt land for størstedelen af de deltagende unge og
forældre.
• Den personlige historie og mødet med virkeligheden medførte et øget branchekendskab.
• Tre piger fra 10.klasse traf samme aften omvalg fra en gymnasial uddannelse til en EUD inden for branchen.
• Forældreinvolvering skaber en fælles referenceramme, som styrker samtalen om uddannelsesvalget mellem de
unge og deres forældre.
• Vejlederne opnår også øget kendskab, som styrker deres formidling af branchen.

Aktioner
• Unik aften på Hotel Crowne Plaza i samarbejde med UU, Hotel-og Restaurantskolen og Horesta, hvor de unge
blev inviteret pr. brev af hotellet.
• Præsentation og hvervning af unge og forældre i undervisningen i 10. klasse på Hotel og Restaurantskolen og på
Københavns Kommunes Ungdomsskole.
• Gennem oplæg ved ansatte og rundvisning af HR chefen sansede deltagerne hverdagen på hotellet.
• Vejlederne gennemførte en gruppevejledning lige efter arrangementet.
• ”Hjemme” på skolen fik de unge opfølgende gruppevejledning, som udmøntede sig i ændrede uddannelsesplaner.

Programindsats

Gennemføres i perioden

Fase

Institution

Nye former for
virksomhedstilknytning

September 2012 – februar
2013

Implementeringsfase

UU KBH

Udviklingslaboratorium for
Karriere
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Delindsats 2.2
– Fleksible uddannelsesveje
nyE FormEr For vIrKsomhEDstIlKnytnIng
Delindsatsen er optaget af at udvikle nye fleksible uddannelsesveje for eleven og den stu
derende. Elever og studerendes uddannelsesveje kan således vælges i et smidigt og flek
sibelt uddannelsessystem, der gør det let for elever og studerende at designe individuelle
uddannelsesveje og forløb.
Ønske om ny forbedret praksis
Det er let for elever og studerende at veksle mellem uddannelser og opnå merit for allere
de erhvervede kompetencer – både fra øvrige uddannelser og fra arbejdsmarkedet.
Fleksible uddannelsesveje giver mulighed for, at flere uafklarede elever og studerende
fastholdes i uddannelsessystemet. I samarbejde med vejleder, og eventuelt erhverv, de
signes og tilrettelægges fleksible og individuelle uddannelsesforløb, der bidrager til øget
fastholdelse.
når der skabes nye fleksible uddannelsesveje, gennemfører flere elever og studerende
med erhvervserfaring og merit fra tidligere uddannelser en uddannelse på kortere tid.
Desuden skærpes og udvikles studerendes og elevers kompetencer, fordi deres uddannel
sesveje planlægges mere smidigt.

DEN EUROPÆISKE UNION
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Fra EUD til Ph.d.
Udfordring

Transformativ hypotese

Kun en relativt lille andel af social- og sundhedsassistenter bidrager til regeringens mål om, at 60 % af en
ungdomsårgang skal gennemføre en videregående
uddannelse, da kun ca. 6,7 % (jf. Baseline, s. 66)
efter social- og sundhedsuddannelsen fortsætter på en
videregående uddannelse.

Flere unge vil benytte social- og sundhedsuddannelse som vejen til en videregående uddannelse f.eks.
i form af sygeplejerskeuddannelsen, hvis SOSU C i
samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og UU
KBH iværksætter indsatser, som tydeliggør social- og
sundhedsuddannelsen som en realistisk og fordelagtig
vej for unge til en videregående uddannelse.

Fund
• Resultaterne fra første del af eksperimentet inkluderer viden fra elever og studerende om oplevelser af manglende
viden om uddannelsesmuligheder efter social- og sundhedsuddannelsen. Endvidere efterlyser elever/studerende
opbakning fra nogle undervisere og ansatte i praktikken til ønsket om videreuddannelse via EUD.
• Resultaterne fra anden del af eksperimentet inkluderer viden om, at hverken form eller forum ved arrangementet
(uddannelsesaften arrangeret af UU KBH) var optimal for formidling af fordele/muligheder ved social- og sundhedsuddannelsen som vejen mod en videregående uddannelse. Dog viste det sig bl.a. også, at de unge rollemodeller (sygeplejerskestuderende med baggrund som social- og sundhedsassistenter) fangede de unge tilhøreres
interesse.

Aktioner
• Eksperimentet er et langt eksperiment. I første del af eksperimentet var fokus på indsamling af viden fra dels elever
på grundforløb/social- og sundhedsuddannelsen, dels studerende fra sygeplejerskeuddannelsen med baggrund
som social- og sundhedsassistenter. Disse blev spurgt til deres forventninger, erfaringer og ikke mindst oplevelser
af muligheder og barrierer mod en videregående uddannelse via EUD.
• Næste aktion bestod i formidling af fordele/muligheder ved social- og sundhedsuddannelsen som vejen mod en
videregående uddannelse ved en uddannelsesaften arrangeret af UU KBH den 28. november 2013.
• Den nuværende aktion består i aktiv inddragelse af grundforløbselever på SOSU C i informationssøgning og videreformidling af fordele/muligheder ved social- og sundhedsuddannelsen/PAU som vejen mod en videregående
uddannelse.
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