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Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et forandringsprojekt, der udvikler innovative løsninger 
på udfordringer, der knytter sig til erhvervsrettede uddannelser, - fra erhvervs- til professionsuddannelser -
både i forhold til læring, undervisning, organisation og ledelse. 
 
Hvordan skaber vi nye løsninger? 
Uddannelseslaboratoriet har forsøgt at skabe nye veje til et mere fleksibelt, innovativt og brugerdrevent 
uddannelsessystem. Uddannelseslaboratoriet har været med til at nytænke og udfordre måden vi, som 
uddannelsesinstitutioner, tænker og udvikler uddannelse på. Grundideen i projektet har været, at vi skal 
være meget mere nysgerrige og undersøgende for at kunne skabe nye og bedre løsninger, der svarer på de 
behov som elever, studerende og aftagere har. 
 
Uddannelseseksperimenter 
Uddannelseslaboratoriet har igangsat og gennemført uddannelseseksperimenter, der skal skabe resultater, 
som sætter retning for videre udvikling.  Arbejdet med uddannelseseksperimenterne har skullet fremme 
undervisernes, vejledernes og ledelsens evne til at arbejde mere åbent og innovativt. Gennem 
eksperimenter skal vi kunne give flere svar på en uddannelsespraksis, der fremmer fremtidens 
kompetencer og skaber fremtidens uddannelsesinstitutioner.  
 

Der er gennemført eksperimenter indenfor 4 udviklingslaboratorier.:

 
  

 



Uddannelseseksperimenter i praksis  
Eksperimenterne er foregået i samspil mellem de partnere som er i projektet.  De er foregået i praksis 
sammen med elever, studerende, sammen med virksomheder og kollegaer imellem.  
Uddannelseseksperimenterne er gennemført i faserne i eksperimenthjulet 
 
Eksperimenthjulet: 

 
 
De, der har gennemført uddannelseseksperimenterne har løbende vurderet på, hvordan de virker og har 
justeret dem undervejs med henblik på implementering og spredning. Det kan også være, at et 
uddannelseseksperiment ikke har vist nogen ny retning og skal stoppes. Både proces og indhold tager form 
hen ad vejen og påvirkes af de lærere, ledere, studerende og elever, som deltager. 
 
Inspiration til innovationsmiljøer  
Uddannelseslaboratoriet har arbejdet ud fra eksperimenterende tilgang og har løbende udviklet nye 
metoder og materialer, som er kvalificeret gennem uddannelseseksperimenterne. Den erfaring og viden vi 
har fået, kan bruges af andre som inspiration til at etablere nye udviklingslaboratorier eller andre 
innovationsmiljøer.  
 
Partnerskab sikrer viden, kvalitet og forankring 
Med en bred kreds af partnere har vi sikret de rette idéer og viden til at skabe kvalitet i eksperimenterne. Vi 
har også sikret, at ny viden og nye eksperimenterende metoder forankres hele vejen rundt i 
uddannelsessystemet. 

 



 
• Region Hovedstaden og Den Europæiske Socialfond har bevilget penge til projektet. 
• Projektet varer i 3 år – fra januar 2012 til oktober 2014 
• Teknisk Erhvervsskole Center og Professionshøjskolen Metropol har taget initiativ til projektet. 

 
Partnerne i projektet: 

• TEC, Technical Education Copenhagen 
• Professionshøjskolen Metropol 
• KTS, Københavns Tekniske Skole 
• KEA, Københavns Erhvervsakademi 
• DTU - Diplom 
• CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest 
• SOSU C, Social og Sundhedsuddannelses Centret 
• UU København, Ungdommens Uddannelsesvejledning København 
• NCE, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol 
• CEFU, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet 
• Program for Vejledning og Voksenpædagogik UCC, University College Capital 
• Tænketanken DEA 
• HR og Uddannelse 
• Rigshospitalet 

 
 
 
 
Vil du høre mere om Uddannelseslaboratoriet? 
www.uddannelseslaboratoriet.dk 
 
Dorrit Sørensen, projektchef 
doso@phmetropol.dk, tlf.:  72 48 70 09 
 
Tove S. Christensen 
tsc@tec.dk, tlf.: 25 45 38 09 
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