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FORORD
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium skal udfordre og nytænke uddannelser ved
hjælp af eksperimenter. Laboratoriet er støttet af EU’s Socialfond og Region Hovedstaden
og løber fra 1. januar 2012 til udgangen af 2014. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums hovedmål er at bidrage til, at de deltagende institutioner udvikler en eksperimentende
kultur og bliver bedre til at lede på viden. Dette skal understøtte dem i arbejdet med at
adressere de udfordringer, de står overfor fx at øge fastholdelsen af elever/studerende, udvikle et fleksibelt uddannelsessystem og styrke samspillet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er baseret på igangsættelse af eksperimenter, der adresserer aktuelle udfordringer, som findes inden for uddannelsesfeltet. Indsatsen
er fokuseret inden for fem programmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Kompetencer i verdensklasse.
Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv.
Den eksperimenterende organisation.
Education on demand.
Nye karriereveje.

De medvirkende uddannelsesinstitutioner, som betegnes partnerskabsinstitutioner er: TEC,
Metropol, CPH WEST, KEA, DTU DIPLOM og SOSU C, Rigshospitalet, UU København samt
Region Hovedstaden HR & Ledelse.
TeamArbejdsliv og Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning løser opgaven med at
gennemføre en ekstern midtvejsevaluering samt ekstern slutevaluering af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
Midtvejsevalueringen er primært formativ, mens slutevalueringen både vil være formativ og
summativ i forhold til at opgøre indfrielsen af de mål, som er sat for Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium.
Når nærværende midtvejsevaluering betegnes som en formativ evaluering, er det, fordi den
har fokus på, hvordan der i udvalgte eksperimenter, som ved udvælgelsen, formodes at være
modeleksperimenter, og hvordan der lokalt er arbejdet på at skabe rammer, vilkår, værktøjer
og faglig inspiration, som understøtter eksperimenterne. Målet er at afdække, hvordan og i
hvilket omfang eksperimenterne bidrager til laboratoriets mål om spredning af viden og
forandringskraft, og hvad der har betydning for dette. På baggrund heraf kommer evalueringen med fremadrettede anbefalinger til, hvordan evt. udfordringer kan imødekommes
med henblik på at indfri laboratoriets målsætning.
Midtvejsevalueringen beskriver således arbejdet i udvalgte eksperimenter og i de lokale uddannelseslaboratorier på partnerskabsinstitutionerne og sætter fokus på de stærke sider og
på de steder, hvor der kan være brug for at ændre og justere indsatsen.

Flemming Pedersen og Sissel Kondrup, april 2014
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1

DET ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSESLABORATORIUM

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er igangsat med henblik på at udvikle innovative løsninger på en række komplekse udfordringer, der knytter sig til de erhvervsrettede
uddannelser. Gennem igangsættelse af en række uddannelseseksperimenter er målet at
bidrage til en udvikling af de involverede institutioner og deres uddannelsestilbud, som
fremmer innocation og flexication.
Innocation adresserer udfordringen med at styrke både de studerendes, undervisernes og
ledelsens (institutionernes) evne til at arbejde innovativt og strategisk. Dette gøres ved at
igangsætte udviklingseksperimenter inden for programmerne:
1) Kompetencer i verdensklasse.
2) Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv.
3) Den eksperimenterende organisation.
Flexication adresserer udfordringen om at udvikle fleksible uddannelsestilbud, der er i stand
til at opfange og imødekomme aftagernes (arbejdsgivernes og de studerendes) behov. Både
gennem udviklingen af nye undervisnings- og vejledningstilbud og gennem etableringen af
nye veje i uddannelsessystemet. Dette gøres ved at igangsætte eksperimenter inden for
programmerne:
4) Education on demand.
5) Nye karriereveje.
Med det dobbelte fokus på innovation og fleksibilitet skal Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium bidrage til at indfri målet om, at flere tager en erhvervsrettet uddannelse, at
uddannelserne bliver bedre, og at uddannelsesniveauet hæves generelt.

Laboratorietanken og den eksperimenterende metode
Det overordnede mål med Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er endvidere at
bidrage til udvikling af en eksperimenterende kultur på partnerskabsinstitutionerne, der
understøtter, at de bliver bedre til at lede på viden. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium adskiller sig netop fra andre udviklingsprojekter ved eksplicit at arbejde som et laboratorium, hvor man eksperimenterer systematisk med henblik på at generere viden om,
hvordan man kan udvikle uddannelserne, undervisningen, vejledning og ledelsen, så man
indfrier de strategiske mål. Målet er at gøre udviklingsindsatsen vidensbaseret, systematisk
og strategisk.
Uddannelseslaboratoriet søger at imødekomme to udfordringer, der knytter sig til mere
traditionelle udviklingsprojekter:
 Dels at udviklingsprojekter ofte sker løsrevet fra den almindelige praksis, og at den
erfaring eller viden, der produceres i projektet, ikke spredes (tilstrækkeligt) ud over
det enkelte projekt og ofte ikke omsættes i konkrete og længerevarende forandringer af praksis.
 Dels at udviklingsprojekter ofte medfører et projektmylder og ikke er systematisk
rettet mod at indfri institutionens strategiske udfordringer.
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er stærkt inspireret af den pædagogiske forsøgstradition og af ideen om, at organisationer gennem eksperimenter og eksplicitte refleksioner omkring egne forforståelser, vaner og rutiner, og hvordan disse kan være en barriere i
forhold til at udvikle praksis, kan opnå transformative lærerprocesser og blive bedre til at
imødekomme omverdens foranderlige behov. Derfor arbejder man i projektet med at udvikle
en eksperimenterende metode og en række redskaber, der netop skal understøtte, at insti-
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tutionerne og de enkelte deltagere skal blive refleksive omkring egne forforståelse – hypoteser og synsninger – og udfordre disse gennem indsamling af eksisterende viden på området og efterfølgende afprøve sine hypoteser gennem konkrete eksperimenter.
Uddannelseseksperimenterne er tænkt som en metode, der kan understøtte, at
uddannelserne udvikler nye måder at arbejde på og bliver i stand til kontinuerligt
at forandre deres praksis og de kerneydelser og opgaver, de er ansvarlige for at
løse. (Metodeguiden).
Uddannelseseksperimenter er tænkt som en metode og en driver i forhold til at
skabe en forandringskultur til forbedringer af uddannelsespraksis. Derfor er der i
alle uddannelseseksperimenter også indbygget en forandringsteori, forstået som
en teori om, hvad der skal til, hvis man skal forandre praksis. (Metodeguiden: 2).

For at systematisere eksperimenterne og den vidensgenerering disse afstedkommer, skal
udarbejdelsen af de konkrete eksperimentdesigns tage udgangspunkt i ekspliciterede forandringsbehov og hypoteser. Uddannelseslaboratoriet anvender et begreb om transformative
hypoteser. Dette begreb refererer til, at uddannelseseksperimenterne skal afprøve hypoteser om, hvordan praksis kan forandres på måder, der adresserer aftagernes behov og indfrier institutionens strategiske mål.
For at sikre, at eksperimenterne adresserer organisationens strategiske udfordringer og at
den viden, der genereres i eksperimentet fremadrettet føder ind i den strategiske udvikling
af organisationen, er det intentionen, at alle eksperimenter skal have et organisatorisk ophæng i Faglige fællesskaber.
Et Fagligt fællesskab er en gruppe medarbejdere, der samles på tværs af organisationen, og som har viden og erfaringer med eksperimentets indsatsområde og lyst
og motivation til at udvikle et fagligt vidensmiljø, der kan skabe innovationskraft
til organisationen.
Et Fagligt fællesskab arbejder på undersøgende vis og leder viden om, hvad der
virker og sikrer, at viden samles udefra og indefra og bringes i spil i hverdagspraksis gennem uddannelseseksperimenter – altså fra en hverdagspraksis til ny forbedret hverdagspraksis.
Det Faglige fællesskab leder således en strategisk udviklingsindsats fra udfordring
og kortlægning over idé og aktivitet til fornyet praksis, der skaber værdi der, hvor
indsatsen er målrettet hen imod. (Metodeguiden: 41)

Intentionen bag Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er at understøtte, at partnerskabsinstitutionerne får erfaring med og kapacitet til at arbejde eksperimenterende i deres
udviklingsarbejde og herigennem udvikler en lærings- og innovationskultur. En kultur, som
understøtter, at institutionerne på alle niveauer bliver i stand til systematisk og strategisk at
synliggøre og arbejde med den viden og den læring, som opstår, dels som led i medarbejdernes daglige praksis, dels som led i de udviklings- og forsøgsprojekter, der løbende igangsættes.
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Kapacitetsopbygning
At arbejde som laboratorier indbefatter, at der aktivt skal arbejdes med en eksperimenterende og undersøgende metode i alle projektets faser. For at kvalificere det lokale arbejde
med den eksperimenterende metode arbejder uddannelseslaboratoriet løbende med at udvikle redskaber, herunder Eksperimenthjulet og eksperimentrapporterne. Metoder og redskaber har karakter af prototyper, som afprøves, evalueres og re-designes som led i projektet Den Eksperimenterende Metode og redskaberne, der understøtter denne, er beskrevet i
uddannelseslaboratoriets Metodeguide. Den løbende udvikling af redskaber og metoder
indebærer, at Metodeguiden er et levende dokument, som løbende udvikles i et samspil
mellem parterne i projektet.
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har planlagt og afholdt en række aktiviteter,
der sigter mod at understøtte den lokale kapacitetsopbygning, både med henblik på at styrke deltagernes kendskab til den eksperimenterende metode fx arbejdet med hypoteser og
evaluering, og på at øge deres viden inden for de konkrete temaer knyttet til programmerne
under uddannelseslaboratoriet.
Kapacitetsopbygningen har i hovedpunkter bestået i:





Udvikle og indføre en metode til at eksperimentere og generere viden om eksperimenter i form af en eksperimentmodel, som består af et Eksperimenthjul i fire faser,
og et særligt sprog omkring det at eksperimentere og udfordre det bestående. Til
eksperimenthjulet er der udarbejdet et rapporteringsværktøj bestående af eksperimentrapporter, der følger de fire faser i hjulet. Ligeledes er der udarbejdet en metodehåndbog, der beskriver metoder, som understøtter arbejdet med den eksperimenterende metode.
Faglig kapacitetsopbygning i form af en ambassadøruddannelse, workshop om ledelse og evaluering, kvalitetscirkler, eksperimentcirkler mv.
Organisatorisk kapacitetsopbygning i form af programgrupper på tværs af partnerskabsinstitutionerne, ansættelse af koordinatorer, indførelse af ambassadører og
etablering af Faglige fællesskaber.

Målet er at klæde deltagerne på til at anvende den eksperimenterende metode og redskaber, der understøtter denne og herigennem at sikre en generel kapacitetsopbygning på institutionerne, som skal understøtte og forankre en eksperimenterende kultur også efter, at Det
erhvervsrettede uddannelseslaboratorium afsluttes ultimo 2014.

Indsatsområder og mål for eksperimenterne i de fem programmer
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fik i foråret 2012 udarbejdet et baselinestudie.
Dette har fungeret som fælles vidensgrundlag og udgangspunkt for prioriteringen og planlægningen af indsatsen inden for de fem programmer.
Inden for uddannelseslaboratoriets fem programmer er der opstillet en række temaer og
mål for indsatsen (Kilde: UddX’s evalueringsplan):
Program 1: Kompetencer i verdensklasse
Indsatsen under program 1 skal styrke fastholdelse og rekruttering af elever og studerende
for at sikre, at flere gennemfører en erhvervsrettet uddannelse. Den skal også understøtte
udviklingen af en undervisning, der udvikler elevernes og de studerendes talenter og giver
dem kompetencer til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked – fx kompetencer i innovation
og tværfaglighed.
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Eksperimenterne inden for program 1 gennemføres inden for tre temaer:




Erhvervsrettet innovation som kompetence og metode.
Motivation og talentudvikling.
Fag og faglighed på nye måder.

Målene for indsatsen under program 1 er:
1) at udvikle lærernes pædagogiske beredskab, så det fremmer elevernes lyst, mening
og udfordring til uddannelse
2) at udvikle innovationskompetence hos elever og studerende samt
1) at udvikle en mere fleksibel udlægning af planlægning af curriculum (fra uddannelsesstart til slutkompetence).
Program 2: Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv
Indsatsen inden for program 2 skal øge fastholdelsen af elever og studerende ved at skabe
flere praktikpladser og sikre, at elever og studerende får et større læringsudbytte af praktikken. Samtidig skal den bidrage til, at aftagervirksomhederne oplever uddannelserne som
mere relevante ved at sætte fokus på virksomhedernes praksis og inddrage dem i skolernes
arbejde.
Eksperimenterne inden for program 2 gennemføres inden for to temaer:



Nye samarbejdsformer mellem virksomheder og uddannelse.
Praksislæring på nye måder.

Målene for indsatsen under program 2 er:
1) At udvikle nye samarbejdsformer mellem uddannelse og virksomheder samt
2) at fremme aktiverende læringsformer, der fokuserer på udvikling af innovationskraft
mellem uddannelse, herunder elever og studerende og virksomhed.
Program 3: Den eksperimenterende organisation
Indsatsen inden for program 3 skal sætte fokus på ledelses- og organisationspraksis med
henblik på at tænke organisationsudvikling og ledelse på nye måder. Programmet skal sikre
en ledelse, der er tættere på den pædagogiske praksis og en bedre integration af den enkelte undervisers arbejde og udviklingsarbejdet. Inden for programmets rammer eksperimenteres der med at skabe mere innovative institutioner, der kan øge rekruttering og fastholdelse,
sikre kvalitet i kerneydelsen og sikre integration mellem drift og udvikling.
Eksperimenterne under program 3 knytter sig til to temaer:



Kvalitet og styring med afsæt i praksis.
Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer.

Målene for indsatsen under program 3 er:
1) at sikre en større sammenhæng mellem udvikling, drift og strategi
2) at udvikle nye mere effektive ledelsesformer, der fungerer som driver for motivation
til at eksperimentere og prøve nyt samt
3) at øge risikovilligheden til at implementere uddannelsespraksis, der har vist positiv
effekt.
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Program 4: Education on demand
Indsatsen i program 4 skal skabe et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem ved at skabe administrative systemer, der understøtter elevernes/studerendes forløb
bedre og gør det lettere for dem at bevæge sig på tværs i uddannelsessystemet.
Eksperimenterne inden for program 4 fokuserer på to temaer:
1) Mere fleksible overgange og spor i uddannelsessystemet.
2) Uddannelse med fokus på aftagernes og brugernes behov.
Målene for indsatsen under program 4 er:
1) at udvikle en konkret udlægning af begrebet livslang læring i form af kompetenceudvikling udtrykt i sammenhæng med arbejdsliv (bæredygtig kompetenceudvikling)
samt
2) at udvikle nye og mere smidige uddannelsesformer og veje, herunder overførbarhed
af modeller for uddannelsestænkning sektorer imellem.
Program 5: Nye karriereveje
Indsatsen under program 5 skal sikre, at vejledernes og elevernes praksis skaber bedre samspil mellem uddannelsesvalg og beskæftigelsesmuligheder og understøtter elevernes karriereplanlægning både før, under og ved overgangen til arbejdsmarkedet. Herigennem er målet
at nedbringe dimittendledighed og øge elevers/studerendes tilfredshed med uddannelsen.
Eksperimenterne inden for program 5 igangsættes inden for temaerne:
1) Nye vejledningsformer.
2) Nye former for virksomhedstilknytning.
Målene for indsatsen under program 5 er:
1) at udvikle nye vejledningsformer, der fremmer lettere og mere smidige overgange
fra uddannelse til arbejdsliv og fra uddannelse til uddannelse samt
2) at fremme vejledningsformer, der aktiverer proaktivitet.

Uddannelseseksperimenter
Der er løbende igangsat eksperimenter på de involverede institutioner. Den første eksperimentperiode løb fra 1. september 2012 frem til 28. februar 2013, anden eksperimentperiode
fra 1. marts 2013 til 31. august 2013 og tredje eksperimentperiode fra 1. september 2013 til 28.
februar 2014. Der er yderligere en eksperimentperiode i det samlede projekt, som løber fra 1.
marts 2014 til 31. august 2014.
Ideer til indholdet af det enkelte eksperiment kommer i forskellige konstellationer enten fra
lokale undervisere, de Faglige fællesskaber på partnerskabsinstitutionen eller en tværgående
programgruppe.
Eksperimenter kan enten være afgrænset til en enkelt eksperimentperiode, være lange eksperimenter, som går over flere eksperimentperioder eller være kaskadeeksperimenter, som
er eksperimenter, der kører i flere eksperimentperioder, men flytter mellem partnerskabsinstitutioner.
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2

MIDTVEJSEVALUERINGENS INDHOLD OG METODE

Programteorien for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium består i at afdække/udrede behov gennem baselinestudiet, udvikle og gennemføre en kapacitetsopbygning,
der støtter op om at gennemføre lokale eksperimenter på de deltagende uddannelsesinstitutioner. Laboratoriet er tænkt sådan, at den samlede indsats vellykkethed måles ud fra, om
eksperimenterne lykkes med at bidrage til at opfylde mål på projekt- og programniveau. Der
er opstillet en række kvantitative kriterier, som er opført i en aftagerundersøgelse1 samt
baseline2. Evalueringen op mod de kvantitative mål er ikke en del af midtvejsevalueringen,
men tages op i slutevalueringen.

FOKUSOMRÅDER FOR MIDTVEJS- OG SLUTEVALUERING
Midtvejsevaluering

Slutevaluering

Etablering af lokale uddannelseslaboratorier
Modeleksperimenternes forandringskraft på projektog programniveau
Modeleksperimenternes spredningseffekt og udvikling
af nye modeller
Måling og analyse af udviklingskultur og -kraft

Formålet med midtvejsevalueringen er at understøtte Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums fremadrettede fokus og bidrage til en kvalificering af anvendelsen af de gererede
erfaringer og er således en formativ evaluering. Dette betyder, at den eksterne evaluering
skal kunne anvendes fremadrettet til at udvikle praksis og ikke alene måle praksis bagudrettet og på graden af målopfyldelse.
Midtvejsevalueringen tager først udgangspunkt i otte udvalgte modeleksperimenter:
-

Udvalgte eksperimenter evalueres på deres forandringskraft i forhold til projekt- og
programmål, på deres spredningseffekt og på, om de bidrager til udviklingen af nye
modeller.

Evalueringen af de udvalgte modeleksperimenter behandles i kapitel 4.
Uddannelseseksperimenterne, der igangsættes i uddannelseslaboratoriet, er både forudsætning for og resultatet af indfrielsen af projektmålet om, at de deltagende institutioner
skal udvikle en eksperimenterende kultur og lede på viden. Derfor har vi som led i evalueringen af de udvalgte eksperimenter fokuseret på eksperimentteamets arbejde med den eksperimenterende metode og erfaringer med de redskaber, der er udviklet med henblik på at
understøtte metoden. Ligesom vi har fokuseret på, hvordan man lokalt har organiseret sig

1

Aftagerundersøgelse (2013), Udarbejdet for Damvad for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
2

Baselinestudie (2012), Udarbejdet af Damvad for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
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som uddannelseslaboratorier, og hvordan disse organiseringer understøtter arbejdet med
de udvalgte eksperimenter.
Erfaringerne med arbejdet med den eksperimenterende metode og redskaber behandles i
kapitel 5.
Organiseringen af og arbejdet i de lokale uddannelseslaboratorier behandles i kapitel 6.
Målet med midtvejsevalueringen er således at afdække, hvad der har betydning for, om de
igangsatte eksperimenter har forandringskraft og spredningseffekt, og hvordan man fremadrettet kan understøtte dette.

2.1

Metodisk grundlag for midtvejsevalueringen

I forhold til dataindsamlingen til midtvejsevalueringen har der været to forskellige omdrejningspunkter:



Dels et blik på arbejdet i og erfaringerne fra udvalgte modeleksperimenter.
Dels et blik på etableringen af og arbejdet i de lokale uddannelseslaboratorier, der
udgør konteksten for de udvalgte eksperimenter.

Evaluering af modeleksperimenter
Evalueringen af modeleksperimenter følger tre undersøgelsestemaer:




Eksperimentets forandringskraft på projekt- og programniveau.
Eksperimentets spredningseffekt og spredningspotentiale.
Eksperimentteamets arbejde med den eksperimenterende metode, herunder metoder og redskaber udviklet af uddannelseslaboratoriet og beskrevet i Metodeguiden.

Eksperimentets forandringskraft på programniveau
Eksperimenternes forandringskraft på programniveau vurderes på, om de formår at igangsætte interventioner og ændre praksis med henblik på at indfri målene inden for de fem programområder. Evalueringen af eksperimentets forandringskraft på programniveau fokuserer
på følgende:
-

Bidrager afsluttede eksperimenter til en forandring af praksis som indfrier et eller
flere programmål?
Indeholder igangværende eksperiment interventioner, der eksplicit adresserer et eller flere programmål?
Hvilken slags forandringskraft har eksperimentet?

Eksperimentets forandringskraft på projektniveau
Eksperimentets forandringskraft på projektniveau vurderes på, om eksperimentet bidrager
til en forandring, der understøtter indfrielsen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums mål om at udbrede en eksperimenterende kultur og bidrage til en mere systematisk
anvendelse af viden.
Eksperimentets forandringskraft på projektniveau vurderes på baggrund af:
-

Eksperimentet bidrager til, at eksperimentteamet opbygger kapacitet til at arbejde
med den eksperimenterende metode.
Eksperimentet bidrager til en mere systematisk anvendelse af viden.
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Evalueringen af modeleksperimenternes forandringskraft på programniveau og projektniveau har således fokus på, om eksperimenterne formår at igangsætte interventioner og ændre praksis med henblik på at indfri målene inden for de fem programområder og de overordnede projektmål.
Fig. 1: Modeleksperimentets forandringskraft
Program 1:

UddX

Programmål

Projektmål

M1
Program 2:
Programmål

Eksperimentets spredningseffekt
Midtvejsevalueringen fokuserer på spredning ved at undersøge:





Hvilken spredning er opnået på tidspunktet for dataindsamlingen? (fx internt på uddannelsen, på institutionen, til andre uddannelsesinstitutioner)
I hvilket omfang eksperimentteamet reflekterer over om, og hvordan eksperimentet
kan fungere i et ustøttet miljø?
Om og hvordan eksperimentteamet konkret arbejder med spredning som en del af
indsatsen?
Hvilken spredning det synes muligt at opnå fremover (fx internt på uddannelsen, på
institutionen, til andre uddannelser institutioner).

Fig. 2: Eksperimentets spredningseffekt: Spredning af resultater, erfaringer, redskaber, metoder og arbejdsformer fra de enkelte eksperimenter
Andre eksperimenter i UddX inden for
samme og andre programmer
Andre praksisser i de(n) deltagende
institution(er)
M1
Andre institutioner der deltager i UddX

Sektor - både tilsvarende og øvrige
uddannelsesinstitutioner
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Eksperimentets arbejde med den eksperimenterende metode
Eksperimentets arbejde med den eksperimenterende metode evalueres ved at undersøge,
hvad tilknytningen til uddannelseslaboratoriet har betydet for processen omkring udvikling
og gennemførelse af eksperimentet, og hvordan eksperimentteamet har arbejdet med de
redskaber, der er udviklet for at understøtte den eksperimenterende metode.
Eksperimentets arbejde med den eksperimenterende metode belyses ved at undersøge:






Hvordan eksperimentet er udviklet og igangsat?
Hvordan eksperimentteamet arbejder med Eksperimenthjulet, eksperimentrapporterne og evaluering?
Om deltagerne i eksperimentteamet har deltaget i kapacitetsopbyggende aktiviteter
i uddannelseslaboratoriet, og deres udbytte deraf i forhold til arbejdet i eksperimentet?
Hvordan eksperimentteamets arbejde er understøttet gennem samarbejde med andre aktører i uddannelseslaboratoriet herunder hjælp og sparring fra ambassadører,
koordinator, de Faglige fællesskaber og andre eksperimenter.

Fig. 3: Modeleksperimentets placering

Udvælgelse af modeleksperimenter
De otte eksperimenter, som midtvejsevalueringen har undersøgt, er udvalgt i samarbejde
med projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
Kilder til udvælgelse af modeleksperimenter har været:






Erfa-akademier, hvor der er fremlagt viden og resultater om uddannelseseksperimenter.
Eksperimentrapporter.
Programgruppers indholdsbeskrivelse og konkretisering af mål.
Ambassadører/koordinatorer/ledere på partnerskabsinstitutionerne.
Projektgruppens viden.
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Følgende kriterier blev i sommeren 2013 udviklet som indikatorer til at udvælge formodede
modeleksperimenter (mest prioriterede er markeret med fed skrift). I kapitlet 3, som arbejder med at analysere modeleksperimenter, anvendes en nyere og revideret version af indikatorer. Det er vigtigt at pointere, at der er tale om en prototype for udvælgelse. Og at der
generelt er indbygget en modsætning i at ville udvælge modeleksperimenter inden man ved
om eksperimentet vil lykkes og om det vil lykkes at sprede resultater fra eksperimentet.











Eksperimentet forholder sig til spredning i en ikke støttet kontekst. Kan det benyttes af andre?
Eksperimentet står på (ny) viden – lader sig udfordre af viden udefra.
Eksperimentet søger inspiration uden for egen ”verden” og kontekst (flerhed af
kontekster).
Eksperimentet udfordrer eksisterende praksis (der er ”noget på spil”).
Eksperimentet har en formuleret strategisk udfordring.
Eksperimentet bidrager til den eksperimenterende praksis/organisation.
Eksperimentet bidrager til udvikling af koncepter, metoder og modeller
Eksperimentet arbejder tværfagligt eller tværinstitutionelt.
Eksperimentet har anvendt eksperimentelle metoder (hjulet) – intervention i praksis.
Eksperimentet har deltaget i understøttende aktiviteter (vigtigt i program 3) – hvordan har man brugt ressourcer, og hvordan er de sat i spil?

Der er mange kriterier set i forhold til udvælgelse af otte modeleksperimenter, og de udvalgte eksperimenter dækker på den ene side ikke alle kriterier lige godt og på den anden side
flere kriterier på en gang. De udvalgte eksperimenter er præsenteret i kapitel 4.
Dataindsamling om modeleksperimenter
For at få blik for, hvordan de enkelte modeleksperimenter er indlejret i en særlig institutionel
kontekst, som giver særlige betingelser for deres forandringskraft og spredningseffekt, er
evalueringen gennemført som mini-casestudier baseret på kvalitativ metode.
De data, der ligger til grund for evalueringen af modeleksperimenterne, er:



Eksperimentrapporter (1-3) og eksperimentteamenes egen-evalueringer.
Kvalitative semistrukturerede interview med eksperimentansvarlig og eksperimentdeltagere.

Eksperimentbeskrivelser og egen-evalueringer
Eksperimentbeskrivelser og egen-evalueringerne er inddraget for blandt andet at få viden
om eksperimenternes hypotese, hvad de udfordrer, hvilken viden de står på, målsætninger,
indsats, evalueringsdesign og målopfyldelse.
Interview med projektansvarlig og projektdeltagere
Det er tilstræbt at gennemføre semistrukturerede gruppeinterview med medlemmerne i
eksperimentteamet. Grundet travlhed blandt medlemmerne i eksperimentteamene har det
ikke for nogen af eksperimenterne været muligt at samle hele eksperimentteamet til gruppeinterview.
Interviewene har været struktureret omkring følgende temaer: Eksperimentbeskrivelse/eksperimentets indhold, Arbejdet i eksperimentet, Eksperimentets vidensgenerering,
Modeleksperimentets målopfyldelse, Spredningseffekter og potentialer, Deltagelse i kompeSide 14 af 117

tenceudvikling og andre aktiviteter i uddannelseslaboratoriet samt Arbejdet med egenevaluering.
Interviewene er optaget og transskriberede som et meningsbærende referat, centrale passager er skrevet ud ordret. En oversigt over gennemførte interview findes i kapitel 7.
Metodiske begrænsninger
Dataindsamlingen omkring modelprojekterne har en række begrænsninger. Disse knytter sig
dels til, hvor langt eksperimenterne er i Eksperimenthjulet, dels til indholdet og omfanget af
data, der kunne indsamles via eksperimenternes eksperimentrapporter og egenevalueringer.
Igangsættelsen af eksperimenterne har været udfordret af et tidspres knyttet til nedsættelsen af programgrupperne og udvælgelsen af indsatsområder.
Da modeleksperimenterne på tidspunktet for dataindsamlingen til midtvejsevalueringen for
størstedelens vedkommende stadig var i fase 1 og 2 og derfor ikke var kommet til de faser,
der har fokus på evaluering, forankring og spredning, er det kun i begrænset omfang muligt
at sige noget om den umiddelbare forankring og spredning af eksperimentets resultater.
Ligesom det er umuligt at forudsige, hvordan erfaringerne fra eksperimentet vil spredes over
tid.
I forhold til midtvejsevalueringen betød eksperimenternes status, at det på tidspunktet for
udvælgelsen af modeleksperimenter var svært at afgøre, hvilke af de igangværende eksperimenter der havde karakter af modeleksperimenter, det vil sige eksperimenter med forandringskraft og spredningseffekt. En del af processen omkring udvælgelsen af de otte modeleksperimenter kom i den forbindelse til at dreje sig om en afklaring af, hvad det vil sige, at et
eksperiment har modelkarakter, og hvilke tegn der indikerer modelkarakter. Disse tegn har
udgjort de udvælgelseskriterier, der er oplistet i afsnit ovenfor.
At igangsættelsen af eksperimenter i den første periode er sket parallelt med og i nogle tilfælde forud for udvælgelsen af indsatsområder under de fem programmer har betydet, at
det i nogle tilfælde har været svært entydigt at bestemme, hvilke programmer eksperimenterne hører under, og hvilke programmål de skal evalueres op imod.
Udfyldelsen af eksperimentrapporter varierer meget mellem de udvalgte modeleksperimenter. Nogle eksperimentbeskrivelser og egen-evalueringer er meget kortfattede eller overfladiske, mens andre er omfattende og som supplement indeholder uddybende bilag med beskrivelse af fx indsats og programteori for eksperimentet. Dette betyder, at eksperimentbeskrivelsernes og egen-evalueringernes kvalitet som datagrundlag har været meget forskelligartede.

Evaluering af etableringen af lokale uddannelseslaboratorier
Etableringen af lokale uddannelseslaboratorier belyses gennem en kvalitativ undersøgelse
af, hvordan uddannelseslaboratoriet er blevet implementeret på de deltagende institutioner.
Undersøgelsen har tre fokusområder: 1) Den lokale organisering, 2) Processen omkring etableringen af uddannelseslaboratoriet lokalt og 3) Arbejdet i det lokale uddannelseslaboratorium.
Udvælgelse af partnerskabsinstitutioner
Der er i alt ni partnerskabsinstitutioner i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som
alle kan arbejde med at skabe et lokalt uddannelseslaboratorium. Det er valgt, at midtvejs-
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evalueringen kun dækker de partnerskabsinstitutioner, som er udbydere af uddannelser
samt UU København, der har igangsat et af de udvalgte modeleksperimenter.
Dataindsamling
Evaluering af etableringen af de lokale uddannelseslaboratorier bygger på:





Institutionsrapporter fra periode 3 (udfyldt foråret 2013).
Interview med koordinatorerne på de udvalgte partnerskabsinstitutioner.
Interview med medlemmer af Faglige fællesskaber eller tilsvarende på de udvalgte
partnerskabsinstitutioner.
Data om samarbejdet med de andre aktører i uddannelseslaboratoriet fra interviewene med eksperimentdeltagerne i de udvalgte modeleksperimenter.

Institutionsrapporterne
Rapporterne indeholder fx egne beskrivelser af status på etablering af de lokale uddannelseslaboratorier, hvilke grupper der er etableret, og hvor langt partnerskabsinstitutionerne er
i etablering af Faglige fællesskaber og udpegningen af udviklingszoner.
Interview med koordinatorer
Interviewene med koordinatorerne er gennemført som semistrukturerede telefoninterview
– i et enkelt tilfælde som et tilstedeværelsesinterview.
Interviewene har primært haft karakter af at være eksplorative i forhold til at skaffe evaluator viden om, hvilke opgaver som koordinator har løst, og hvordan etableringen af det lokale
uddannelseslaboratorium er forløbet.
Interviewene er struktureret omkring temaerne: Deltagelse i uddannelseslaboratoriet, proces omkring etablering af uddannelseslaboratoriet lokalt, lokal organisering, arbejdet i de
lokale uddannelseslaboratorier, rekruttering til kompetenceudvikling, organisatorisk læring,
rollen som koordinator og potentielle modeleksperimenter. Interviewene er gennemført i
august/september måned 2013. Interviewenes varighed varierer fra 35 til 75 min.
Der er under interviewene skrevet referat i stikordsform, som bagefter er udfoldet.

Interview med medlemmer af Faglige fællesskaber eller tilsvarende
Interviewene er gennemført som semistrukturerede fokusgruppeinterview med udgangspunkt i temaerne: Processen omkring etableringen, den lokale organisering, arbejdet i det
lokale uddannelseslaboratorium og deltagelse i kompetenceudvikling i uddannelseslaboratoriet.
Interviewene er optaget og transskriberede som et meningsbærende referat, centrale passager er skrevet ud ordret. En oversigt over gennemførte interview findes i kapitel 7.
Metodiske begrænsninger
Det har i flere tilfælde været vanskeligt at opnå aftale om interview med det Faglige fællesskab. I et enkelt tilfælde har projektgruppen for uddannelseslaboratoriet været aktiveret for
at opnå interview.
Det har i forbindelse med indgåelse af aftale om interview med to Faglige fællesskaber ikke
kunnet afsættes så lang tid til interviewet, som evaluator ønskede.
Både interviewe med koordinator og med Faglige fællesskaber dækker en tidsmæssig lang
periode, som kan betyde, at begivenheder, som ligger længst væk, huskes anderledes end
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begivenheder, som er tæt på. Begge respondenttyper kan anses som forbindelsesled mellem
projektgruppen, som er igangsætter af indsatserne i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og arbejdet med at eksperimentere, og de kan have en potentiel interesse i at besvare evalueringsinterviewet på en måde, som placerer eventuelt ansvar for manglende lokal
indsats andre steder end hos dem selv.
Metodiske refleksioner generelt
Midtvejsevalueringen har haft fokus på arbejdet i og omkring de udvalgte modeleksperimenter på partnerskabsinstitutionerne. Midtvejsevalueringen er således ikke en generel evaluering af de indsatser, der er igangsat af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Derfor
har midtvejsevalueringen ikke blik for, hvordan man i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium løbende har arbejdet med at udvikle og tilpasse den eksperimenterende metode og
de redskaber og aktiviteter, der understøtter denne, på baggrund af de erfaringer der er
genereret undervejs i laboratoriet.
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3

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

3.1

Modeleksperimenter

Der er i samråd med projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium udvalgt otte eksperimenter, som ved udvælgelsen er udvalgt, fordi de formodedes at være
modeleksperimenter.3
De otte formodede modeleksperimenter repræsenterer forskellige typer af eksperimenter.
Herudover er der prioriteret en vis spredning mellem partnerskabsinstitutioner og programmer. Endeligt varierer de meget både i fokus, volumen og tid.
Midtvejsevalueringen af eksperimenterne har fokuseret på processen omkring det enkelte
eksperiment, idégenerering, kvalificering, sparring på de forskellige faser i hjulet og på brugen af redskaber, der skulle understøtte denne proces. Intentionen bag dette fokus har været at undersøge, hvordan eksperimenterne konkret igangsættes lokalt, hvordan man anvender forskellige redskaber og ressourcepersoner i denne proces, og hvilken betydning
dette har for gennemførelsen af eksperimenterne.
Ud fra en prototype for, hvad derpå tidspunktet for midtvejsevalueringen formodes at være
kriterier, der kendetegner et modeleksperiment (se kapitel 4,1), kan det konkluderes:









3

At de udvalgte eksperimenters hypoteser alle har en intention om at udfordre eksisterende praksis og en intention om at forandre praksis mod en forbedring.
Alle udvalgte eksperimenter skriver sig ind i et eller flere temaer og mål fra de fem
programmer og ligger derfor inden for rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og tager derved udgangspunkt i den overordnede formulerede
strategiske udfordring. Eksperimenterne tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i en
formuleret strategisk udfordring på partnerskabsinstitutionen, fordi flere af dem
primært skyldes ideer blandt de eksperimenterende. Især eksperimenter med ledelse synes at tage udgangspunkt i en strategisk udfordring.
Det ligger iboende i alle eksperimenter, at de i varierende omfang arbejder med enten eller både og at udvikle koncepter, metoder og modeller. Og evalueringen viser,
at de udvalgte eksperimenter rummer en række mulige koncepter, metoder og modeller, som enten er udviklet eller er på vej til at blive udviklet.
Evalueringen af de otte modeleksperimenter viser, at et af dem er afsluttet og har
gennemført den planlagte intervention, syv er ikke afsluttede (hvilket er planlagt).
Ud af de syv er et væsentligt forsinket med at gennemføre sin intervention, mens de
andre seks enten har eller er i gang med at gennemføre deres intervention.
De fleste af de udvalgte modeleksperimenter var ikke afsluttede på tidspunktet for
midtvejsevalueringen, og derfor kan evalueringen ikke svare entydigt på, om de indfrier egne mål og forandrer praksis som ønsket. Et eksperiment har indfriet egne mål
og forandret praksis som ønsket. Tre eksperimenter er langt fremme, og det ser ud
til, at de vil nå egne mål og forandre praksis som ønsket. Tre eksperimenter viser
tegn på, at de vil nå deres egne mål, men de er endnu ikke så langt fremme i deres
gennemførelse, at det kan afgøres, om de vil lykkes med at forandre praksis. Et eksperiment har gennemført indsatsen, men det vurderes som mere tvivlsomt, om det
vil nå at forandre praksis som ønsket. Et eksperiment har ikke gennemført tilstrækkelig indsats til, at det kan vurderes.

Kriterier for udvælgelse af modeleksperimenter er beskrevet først i kapitel 5.
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Det er evaluators vurdering, at alle eksperimenter har arbejdet med den eksperimenterende metode og med Eksperimenthjulet, og arbejdet bidrager til eksperimenternes justering af sig selv undervejs i forløbet.

På baggrund af gennemgangen kan det konkluderes, at et eksperiment er færdiggjort og
mangler at vise spredningskraft uden for egen praksis, før det kan betegnes som et modeleksperiment. Fem eksperimentet kan blive til modeleksperimenter vurderet ud fra deres
fremdrift, men de er ikke langt nok fremme til at drage konklusionen. Et eksperiment gennemfører sin intervention, men der er tvivl, om det vil indfri sine mål, og det er derfor tvivlsomt, om det vil blive et modeleksperiment. Et eksperiment kan ikke vurderes på grund af en
begrænset intervention.
Forandringskraft på programniveau
Det ene eksperiment, som er afsluttet, anvender en kendt metode i interventionen, men den
er ny på uddannelsen, og samlet set vurderes det, at eksperimentet leverer et bidrag til programmål og dermed viser forandringskraft.
For ikke afsluttede modeleksperimenter er der set på, om eksperimenternes potentielle forandringskraft gennem de interventioner, de udfører, eksplicit adresserer et eller flere programmål.
For fem af eksperimenterne peger evalueringen på, at de kan komme til at vise betydelig
forandringskraft på programniveau. I et eksperiment synes det at være tvivlsom, om indsatsen vil komme til at fungere, og forandringskraften vurderes derfor som beskeden. Et eksperiment har en potentiel meget høj forandringskraft, men da interventionen er forsinket, er
det ikke muligt at vurdere denne.
Flere eksperimenter eksperimenterer ved hjælp af at anvende velkendt viden. Det kan være
svært at afgøre, i hvilket omfang de anvender denne viden til at kvalificere gængse arbejdsformer, eller de bruger den i relation til nye opgaver.
Flere eksperimenter eksperimenterer ved at anvende ny viden eller metoder, og her kan det
være svært at skelne mellem, om ny viden og metoder anvendes til at udvikle velkendte opgaver eller anvendes på nye opgaver.
Eksperimenternes forandringskraft på projektniveau
At eksperimentteamet arbejder med den eksperimenterende metode og arbejder med at
anvende viden er tegn på, at kapacitetsopbygningen er lykkedes, og at det dermed er lykkedes at formidle centrale intentioner bag Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium ud til
eksperimenterne. Dermed indløses forandringskraft på projektniveau.
Vi har fundet en positiv tilgang til den eksperimenterende metode hos de interviewede eksperimentdeltagere. De udvalgte eksperimenter har alle på forskellig vis arbejdet med at
skabe et vidensgrundlag, som de kunne tage afsæt i, i forbindelse med formuleringen af
eksperimentet. Eksperimentteamene arbejder inden for Eksperimenthjulet og med eksperimentrapporterne og finder dem generelt meningsfulde. Evalueringen viser, at der især i forhold til at udarbejde de fire eksperimentrapporter og i forhold til at udføre egen-evalueringer
kan have været brug for at hente hjælp uden for teamet, hvilket er en indikator på det ikke
altid er lykkedes at klæde de eksperimenterende tilstrækkeligt på til at løse opgaverne.
Evalueringen viser, at eksperimenterne reflekterer over egne forforståelser og hypoteser
undervejs. Vi har fundet en række eksperimenter, som fx gennem en midtvejs eller delevaluering har reflekteret over egen intervention og om nødvendigt har justeret interventionen.
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Spredning
I et eksperiment, som foregik på udvalgte hold, er den udviklede ændring af praksis efterfølgende spredt til alle hold på uddannelsen. I et andet eksperiment sker der en spredning ved,
at der løbende inddrages nye områder i selve eksperimentet. Andre eksperimenter kan potentielt spredes til at omfatte hele deres egen konkrete praksis, men de er ikke nået frem til
et punkt, hvor denne overvejelse er blevet aktuel. Ingen af de evaluerede modeleksperimenter er ved midtvejsevalueringen spredt direkte til andre partnerskabsinstitutioner, i form af
at være blevet implementerede (så vidt vides). Men ideer fra dem kan være spredt helt eller
delvist fx i form af at være fremlagt på et akademi.
Eksperimenterne er generelt optaget af at gennemføre deres interventioner, evalueringer
mv. og har kun lidt fokus på at sprede sig selv undervejs.
Samlet set
Det er på baggrund af de otte eksperimenter svært at sige noget generelt om, hvad som
skaber et modeleksperiment, forstået som eksperimentet med den største forandringskraft
og spredningseffekt. Om det fx er ideen til eksperimentet, om det er ideens relation til startegien i partnerskabsinstitutionen, om det er den eksperimentansvarlige og de, der eksperimenterer, som er drivende, eller om det fx er evnen hos de eksperimenterende til at gøde
jorden hos kolleger eller helt andre vilkår.
Evalueringen viser i øvrigt, at der er en række tegn på forhold, der understøtter gennemførelsen af modeleksperimenterne:
Modeleksperimenter som svar på oplevede behov eller udfordringer
Det er karakteristisk for alle de udvalgte modeleksperimenter, at de opleves som meningsfulde for dem, der udfører dem, og de fremstår som et muligt svar på nogle af de udfordringer, de oplever i deres praksis.
Metodisk fleksibilitet
Modeleksperimenterne har en åben og fleksibel organisering, der giver eksperimentdeltagerne mulighed for at nyttiggøre deres erfaringer og løbende tilpasse og kvalificere eksperimentet.
Kontinuerlig fremdrift
Et tredje tegn ved modeleksperimenterne er, at det er afgørende at understøtte eksperimentets fremdrift, og at klare tidsplaner og eksperimentindhold, som er knyttet til fremdriften i en uddannelse, bidrager til, at eksperimentteamet overholder faserne i hjulet.
Forstyrrelser
Et fjerde tegn er, at eksperimentet kvalificeres ved, at der etableres en ’andet-hed’ så eksperimentteamet forstyrres i deres forforståelser af udfordringen, og hvordan denne løses fx
gennem oplæg og deltagelse i kompetenceudvikling, netværk, sparring fra kolleger eller
ledelse, eller gennem diskussioner internt i eksperimentteamet.
Tid og kollektive refleksioner
Modeleksperimenterne viser, at det kræver tid at udvikle ideer og reflektere over erfaringerne i eksperimentet. I mange tilfælde har der ikke været afsat tid nok til dette i eksperimentet,
og deltagerne oplever, at det har været nødvendigt at lægge ekstraarbejde i det.
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Korte eller lange eksperimenter
Der er tegn på, at muligheden for flere gennemløb af Eksperimenthjulet har betydning for,
om eksperimenter vil komme til at lykkes med at nå sine mål.

3.2 Redskaber, der understøtter arbejdet med den eksperimenterende
metode
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at viden om, hvordan de redskaber, der er udviklet i
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, understøtter arbejdet i modeleksperimenterne, er hentet fra eksperimentansvarlige, lokale koordinatorer, deltagere i Faglige fællesskaber m.fl. Der har i evalueringen ikke været fokus på at krydsinterviewe projektgruppen
for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium om deres forståelser af, hvordan deltagerne har modtaget og forstået de forskellige redskaber. Midtvejsevalueringen har heller
ikke blik for, hvordan projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
løbende har arbejdet med at udvikle redskaber med udgangspunkt i de erfaringer, der er
genereret i laboratoriet.

Eksperimentterminologi og Eksperimenthjul
Der er blandt eksperimentansvarlige og medlemmer af de lokale organiseringer positive
oplevelser af det sprog, som er indført omkring laboratorium, eksperiment og Eksperimenthjul. Vi har i høj grad mødt koordinatorer, Faglige fællesskaber og eksperimentansvarlige, der
har taget begreber og sprogbrug, som projektgruppen har afsendt, til sig. Vi vurderer, at det
er positivt, at der er opstået et kendt begrebsapparat, som bør gøre det lettere at kommunikere præcist og genkendeligt omkring det at eksperimentere.
Der er dog også nogle, der siger, at terminologien er ny, men at handlingerne ikke er, og at
det er en unødig komplicering at indføre begrebsapparatet.
Eksperimenthjulet er opdelt i fire faser (1) Beskrivelse, målsætning og planlægning (2) Gennemførelse (3) Evaluering (4) Revidering eller implementering. Eksperimenthjulet skærper
den eksperimentansvarlige (og andre) i at tænke, hvilken udfordring eksperimentet skal
adressere, hvordan eksperimentet gennemføres, evalueringen af eksperimentet og eksperimentets videre færd. Det fremgår af evalueringen, at det styrker eksperimentets gennemførelse, at man skal forholde sig til de fire faser undervejs, idet hjulet bidrager til en mere
struktureret eller systematisk udvikling og gennemførelse af eksperimenter.
Det er i forvejen en stor udfordring for en række eksperimentdeltagere at skulle honorere
faserne i hjulet, især har arbejdet med evaluering været en ny og vanskelig opgave for flere.
Ikke desto mindre vil vi opfordre til, at implementering i praksis og spredning, både inden for
og mellem uddannelser, bliver gjort til genstand for refleksion allerede i den første eksperimentrapport, ved at stille spørgsmålet: ”Hvordan kan eksperimentet implementeres i en ikke
støttet praksis, og kan eksperimentet spredes til andre ikke støttede praksisser (internt og
eksternt)”. Sådanne refleksioner skal understøtte, at der parallelt med eksperimentets gennemførelse tages stilling til, hvordan erfaringerne kan og bør spredes, og hvem der skal tage
ansvar for, at spredningen finder sted.

Eksperimentrapporter
Der er udviklet tre eksperimentrapporter 1-3, som reflekterer faserne i Eksperimenthjulets
fase 1-3.
Evalueringen viser, at der er forskellig praksis for arbejdet med eksperimentrapporterne og
forskellige oplevelser af, om og hvordan rapporterne understøtter arbejdet i eksperimenter-
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ne. Der er eksperimentansvarlige, som roser rapporterne, fordi de skærper refleksionen over
det eksperiment, som man er ved at udføre. Der er andre, som udfylder rapporterne, fordi
det er et krav for deltagelse i og bevilling til eksperimentet, men arbejdet opleves i sig selv
som noget, der giver særlig anledning til læring og refleksion. I nogle tilfælde er det andre
personer end den eksperimentansvarlige eller eksperimentdeltagere, som udfylder rapporten. Alt efter hvor tæt eller langt fra eksperimentet denne udfyldelse sker, kan det diskuteres, hvor hensigtsmæssigt dette er for eksperimentdeltagernes egen læring.
Der er en tendens til, at man trækker eksterne ressourcer ind til at løse særlige opgaver i
Eksperimenthjulet for at aflaste eksperimentteamet, fx koordinator eller ambassadører til at
udfylde eksperimentrapporter og sikre afrapportering eller udviklingsafdelingen til at udvikle
evalueringsdesign. Det bør overvejes, om det er den bedste løsning på sigt at uddelegere
elementer i Eksperimenthjulet fra eksperimentteamet eller om det er en uhensigtsmæssig
rygmarvsreaktion at løse udfordringen med tidsknaphed ved at opsplitte udviklingsarbejdets
forskellige faser og ’professionalisere’ eksperimentbeskrivelsen, afrapportering og evalueringen. Hvis de lokale uddannelseslaboratorier ønsker en eksperimenterende kultur, hvor
eksperimentteams og de(t) Faglige fællesskab(er) selv er i stand til at arbejde med Eksperimenthjulet, må man forholde sig til, om problemet med manglende tid og ressourcer til at
varetage disse opgaver kan løses på en anden måde.
Eksperimentrapporterne bliver af mange beskrevet som ressourcekrævende at udfylde og
arbejde med. For et eksperiment, som kører i en enkelt eksperimentperiode, er det meget at
skulle aflevere tre rapporter på relativ kort tid.
I vores kontakt til projektgruppen for uddannelseslaboratoriet har vi fået at vide, at det var
svært at for de eksperimentansvarlige og koordinatorer at overholde tidsfristerne for aflevering af eksperimentrapporter.
Det primære formål med eksperimentrapporterne er ifølge vejledningen i den enkelte rapport formuleret som, at ”.. dine kolleger og andre skal kunne læse om og forstå det uddannelseseksperiment, som I arbejder med ”. For evaluator forekommer det, at der også er mindst
to andre mål:




Eksperimentrapporten som refleksionsredskab. Det at udfylde eksperimentrapporten kan ses som en del af de eksperimenterendes træning i at arbejde med eksperimenter og med Eksperimenthjulet.
Eksperimentrapporten som dokumentation. Udfyldelse af rapporten bliver en dokumentation for, at eksperimentet gennemføres og evalueres overfor projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som igen kan anvende rapporterne som dokumentation overfor bevillingsgiver.

Evaluator anbefaler, at der arbejdes med at skabe mere klarhed over, om det primære mål
med eksperimentrapporterne er formidling, refleksion eller dokumentation.
Fokus på refleksion vil fx kunne føre til øget fokus på, at eksperimentansvarlige og eksperimentdeltagere i endnu højere grad oplever nytten af rapporterne. Hvis det er formidling om
eksperimentet, som er det vigtigste, bør længde og layout strammes og tænkes mere journalistisk formidlende. Og der bør være en klar viden hos den eksperimentansvarlige om, hvad
der sker med rapporterne efterfølgende, og hvordan indholdet bliver stillet til rådighed for
andre.
Der er i evalueringen en række kommentarer om selve rapportens udformning, som fører til
følgende punkter, som kan forbedres:


Spørgsmålene/rubrikkerne er lange og delvist overlappende.
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Der er for lange forklaringer til felterne i skabelonerne.
Når man læser en udfyldt rapport, er det svært grafisk at skelne mellem forudfyldt
tekst og det, som eksperimentet har fyldt ind.

Eksperimentrapporterne er af projektgruppen udarbejdet og revideret i løbet af projektperioden. Det ville have været en god idé, hvis alle fire eksperimentrapporter havde ligget klar i
god tid, inden anden eksperimentperiode begyndte. Flere eksperimentansvarlige og koordinatorer oplever, at der er korte tidsfrister til at modtage, udfylde og indsende eksperimentrapporterne.
Enkelte eksperimentansvarlige og koordinatorer m.fl. gør opmærksom på, at de ser en modsætning mellem budskabet om at gennemføre eksperimenter med en hurtig kadence og de
store krav til dokumentation, som ligger i eksperimentrapporterne. Særligt kan de høje dokumentationskrav forekomme svære at honorere, hvis eksperimentet ikke er lykkedes særligt godt.
Vi ser to veje i arbejdet med eksperimentrapporterne. Enten at udarbejde kortere versioner
med mere skarpt adskilte spørgsmål, som kan anvendes i den resterende projektperiode.
Eller at se eksperimentrapporter som i sig selv værende et eksperiment, hvor projektgruppen for uddannelseslaboratoriet følger et antal eksperimentansvarlige i deres arbejde med
at bruge rapporterne for at opsamle viden og kunne ændre i skabelonerne løbende. Det
sidste forslag er mest radikalt, men i tråd med det eksperimenterende laboratorium. Dette
må forventes at kunne føre til en eksemplarisk udvikling af redskaber, som vil kunne spredes
til andre institutioner, der ønsker at arbejde med den eksperimenterende tilgang, mens det
første er mest realistisk set i forhold til tid.
Uanset hvilken vej man vælger at gå, skal det besluttes, hvad der er eksperimentrapporternes primære formål: Dokumentation af aktivitet, refleksion for eksperimentteamet eller videndeling. Herefter kan rapportens indhold og design tilpasses, så det understøtter dette
formål.

Evaluering
Der er fortsat brug for et særligt fokus på at kvalificere evaluering af eksperimenterne.
Det er et paradoks, at der både er fokus på, at eksperimentteams skal lære at evaluere og få
erfaring med forskellige evalueringsformer, og at evalueringen samtidig skal sikre, at eksperimenterne bliver evalueret på en måde, der kan bruges og er valid. Paradokset består i, at
læring signalerer, at man prøver at evaluere og måske fejler med metoden, men det duer
ikke at fejle med metoden, hvis evaluering skal kunne bruges til at generere valid viden.
Kapacitetsopbygning inden for evaluering er afgørende for at kvalificere og forankre den
eksperimenterende metode, da det netop er gennem evalueringerne, der skal genereres
viden om resultaterne af de enkelte eksperimenter. For at understøtte denne kapacitetsopbygning gennem eksperimenter med forskellige evalueringsformer er det centralt, at der
fokuseres på:




At der skabes læringsrum, hvor eksperimentdeltagerne kan kvalificere deres brug af
de forskellige typer af evalueringsredsskaber og reflektere over de konkrete redskabers muligheder og begrænsninger.
At det tages seriøst, at uddannelsesevaluering er evaluering af komplekse processer
og skabe læringsrum, der understøtter evalueringsansvarliges og eksperimentdeltagernes refleksioner over validitet og reliabilitet i evaluering af sociale processer.
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At eksperimentdeltagerne støttes i at formulere indikatorer og ’se tegn’ på komplekse/abstrakte målsætninger fx indikatorer for innovationskompetence.
At afklare hvordan man anvender de ressourcepersoner, der har deltaget i evalueringsworkshops eller på andre måder har særlige forudsætninger for at arbejde med
evaluering. Fx om de fast skal tilknyttes eksperimentteams, om de skal mødes med
eksperimentdeltagerne i særligt tilrettelagte aktiviteter som fx lokale evalueringsworkshops, eller om de skal trækkes ind ad hoc, når der opstår behov, og i så fald
hvordan eksperimentdeltagerne sikres kendskab og adgang til rette ressourcepersoner.
At afklare rollefordeling mellem evalueringerne i de enkelte eksperimenter og den
styringsinformation, der tilvejebringes i uddannelsesinstitutionerne fx karakterer,
frafald og trivsel, og om der kan tilvejebringes styringsinformation, der understøtter
de enkelte eksperimenter.

I eksperimenter, der viser sig ikke at lykkes særlig godt, kan kravene til på forhånd at have
lagt sig fast på dataindsamling og evalueringsmetoder virke ufleksible. Hvis eksperimentet
falder til jorden, kan det være bedre at opgive eller ændre det med det samme end at lade
studerende/elever, som har indgået i noget, der ikke fungerede, bliver belastet af at deltage i
evaluering.

3.3 De lokale uddannelseslaboratorier
De lokale uddannelseslaboratorier er organiseret på forskellige måder. I seks ud af syv undersøgte partnerskabsinstitutioner findes fora, der mødes omkring idégenerering, kvalificering og udvælgelse af eksperimenter samt i nogen grad monitorering og støtte til gennemførelse og evaluering af eksperimenter. De kan hedde Faglige fællesskaber eller have et andet
navn lokalt. Der er forskel både i måden, man har sammensat foraene på, i deres beslutningskompetence og i deres opgaver. Der er en tendens til, at medlemmerne af det lokale
Faglige fællesskab inkluderer de personer, som er placeret i en tværgående programgruppe.
Dette forekommer fornuftigt i og med, at disse personer kan være med til at bringe ideer om
eksperimenter tilbage til egen uddannelsesinstitution. De lokale koordinatorer, som er aflønnet af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, er knyttet til det Faglige fællesskab
og har en central rolle med at servicere fællesskabet.
Vi har som evaluator generelt oplevet en god energi og et stort fokus i det arbejde, som foregår i de Faglige fællesskaber.
På de fleste partnerskabsinstitutioner er der et enkelt af disse fora, som koordinerer på
tværs af uddannelser eller områder - ved en partnerskabsinstitution er der seks fora, der er
tematisk opdelt. Der er en af partnerskabsinstitutionerne, der har fravalgt at etablere et
egentligt fagligt fællesskab. Her er det i stedet den lokale koordinator, som løser en række af
de opgaver, som de Faglige fællesskaber ellers løser.

Organiseringen af de lokale uddannelseslaboratorier kan opdeles i tre
idealtyper
Det ledelsesforankrede uddannelseslaboratorium, hvor man har prioriteret, at ledelsen har en
høj grad af ejerskab til uddannelseslaboratoriet. Det er ledere, der sidder for bordenden i de
Faglige fællesskaber, som udvælger og kvalificerer de konkrete eksperimenter. De eksperimentansvarlige er typisk også ledere, der i højere eller mindre grad uddelegerer udførelsen
af eksperimenterne til undervisere og/eller vejledere. Det er også ledere, der sidder som
institutionens repræsentanter i de forskellige programgrupper i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Aktiviteter igangsættes primært på baggrund af initiativ fra ledelsen.
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Det medarbejderforankrede uddannelseslaboratorium. Her har man prioriteret, at medarbejderne har en høj grad af ejerskab til uddannelseslaboratoriet. Medarbejderne udgør den
primære kilde til idégenerering og udvikling af eksperimenter, der skal afprøves i regi af uddannelseslaboratoriet. Medarbejdere sidder på centrale poster i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums programgrupper og koblingen mellem Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og det lokale uddannelseslaboratorium er således båret af de involverede
medarbejdere.
I det koordinatorforankrede uddannelseslaboratorium er det i høj grad koordinator, der er
bærer af det lokale uddannelseslaboratorium. Det er koordinator, der er primus motor for
rekruttering af lokale deltagere både til eksperimenterne og til aktiviteter og workshops i
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Det er også koordinator, der sikrer igangsættelsen af lokale eksperimenter, initierer møder i Faglige fællesskaber og øvrige aktiviteter i
det lokale uddannelseslaboratorium.
Skelnen mellem de tre typer af forankring er idealtypisk. Den konkrete organisering på partnerskabsinstitutionerne er typisk karakteriseret ved at være en blanding af disse, hvor forskellige aktiviteter eller fora kan have forskellig typer af forankring. Dog er der institutioner,
hvor uddannelseslaboratoriet primært er ledelsesforankret (KEA, TEC, SOSU C efter omorganisering) og andre, hvor uddannelseslaboratoriet primært er medarbejderforankret (UU
København) eller primært koordinatorforankret (DTU, CPH West).
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget entydigt om, hvilken betydning
forankringen har for aktiviteterne i de forskellige uddannelseslaboratorier. Men der tegner
sig et billede af, at den ledelsesmæssige forankring har stor betydning for mulighederne for
at igangsætte eksperimenter og i særlig grad for spredning og forankring af eksperimenterne, mens medarbejderforankringen har stor betydning for gennemførelsen af mange eksperimenter. Et koordinatorforankret uddannelseslaboratorium har den udfordring, at koordinatoren i princippet er flygtig og kun til stede i partnerskabsinstitutionen i eksperimentperioden. En stærk og dygtig koordinator er dog i sig selv positivt, og der er tegn på, at en stærk
koordinator mange steder har været afgørende for, at der er kommet gang i aktiviteterne i
uddannelseslaboratoriet, og at uddannelseslaboratoriet over tid bliver forankret hos medarbejdere og ledelse.

Hovedudfordringen hos de lokale uddannelseslaboratorier
Evalueringen viser, at det er en udfordring, at der er mange opgaver forbundet med at etablere lokale uddannelseslaboratorier, og de skal løses på samme tid for at muliggøre det, som
er det egentlige mål: at eksperimentere med uddannelser og bruge eksperimenternes resultater med henblik på at forandre praksis.
Det lokale uddannelseslaboratorium skal:








afklare den institutionelle forankring af uddannelseslaboratoriet.
afklare roller og opgavefordeling .
forstå den eksperimenterende metode og eksperimenttankegangen.
Oversætte og udbrede kendskabet til laboratoriet, den eksperimenterende metode
og redskaberne i organisationen.
Igangsætte eksperimenter og rekruttere deltagere til eksperimenter og aktiviteter i
laboratoriet.
Understøtte eksperimenterne i deres arbejde med den eksperimenterende metode
Evaluere og eventuelt forankre og sprede eksperimenterne i organisationen.

Side 25 af 117

Fx kan der være en modsætning i at hjemtage eksperimenter, der indfrier de overordnede
programmål og på den anden side sikre lokal opbakning blandt de, som skal udføre eksperimentet. Det kan være en udfordring at skulle have en rolle med at monitorere og lede fremdriften af eksperimenter, når man selv er midt i at eksperimentere med det lokale uddannelseslaboratoriums konstruktion.
Midtvejsevalueringen giver ikke som sådan svar på, hvordan denne opgave bedst muligt
løses. Men der ligger nogle indbyggede dilemmaer mellem kontinuerligt at eksperimentere
med egne indsatser og det at skabe ’drift’ i eksperimenterne og skabe gode resultater.

Oversættelse og udbredelse af metoden som eksperiment
Det ligger i den eksperimenterende metode, at både forståelsen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og oversættelsen af dette, er en proces. Det er derfor centralt, at
man i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fortsat har fokus på og eksperimenterer med, hvordan man kan understøtte, at man lokalt skaber forståelse for metoden og afklarer egne roller, og hvordan man udbreder dette i hele institutionen. Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium bør fortsat være eksplicit optaget af den rolle, som projektgruppen har i forhold til at facilitere denne proces.

Udvælgelse af eksperimenter
Evalueringen viser, at der er en række forskellige måder til at udvælge eksperimenter. Grundliggende kan strategien for udvælgelse ses som liggende i et kontinuum udspændt mellem:
Strategisk udvikling: eksperimenter skal udvikles og igangsættes med henblik på at imødekomme strategiske udfordringer. Problemet formuleres centralt eller hjemtages centralt og
efterfølgende udpeges relevante eksperimentdeltagere.
Erfarings- og motivationsbaseret udvikling: eksperimenter skal udvikles og igangsættes med
udgangspunkt i konkrete praksiserfaringer af medarbejdere, der oplever et behov og er motiverede for at eksperimentere som led i deres undervisning.

Arbejdet med spredning af eksperimenter
På partnerskabsinstitutioner, som har få afdelinger og forudgående erfaring med samarbejde på tværs, fremlægges resultater fra de gennemførte eksperimenter bredt for andre afdelinger, og det er op til de andre afdelinger selv at gribe ud og implementere eksperimentet.
Man kan betegne det som frivillig spredning. Evaluator ser et dilemma mellem den frivillige
spredning og målet om at gøre eksperimenter og udvikling til en del af ledelsens strategi for
deres uddannelsesinstitution. Dilemmaet består mellem, om spredning altid skal være frivillig, eller om ledelsen kan gå ind at vælge, at eksperimenter skal implementeres.
Der er brug for, at der på de lokale partnerskabsinstitutioner arbejdes med, hvordan man
spreder resultater og metoder både mellem og inden for uddannelserne. Dette kan fx sikres
gennem strategisk ledelse, der beslutter spredning, eller det kan sikres ved, at undervisere
lader sig inspirere af andre. Det er vigtigt, at man som partnerskabsinstitution er opmærksom på sin strategi og dens fordele og ulemper.
Strategien for beslutning omhandler, hvordan man beslutter sig for, hvilke eksperimenter
der skal sættes i gang, men også hvordan man beslutter sig for, hvilken del af den viden og
de erfaringer, der er kommet ud af det gennemførte eksperiment, som skal forankres og
hvordan. Forankring kan dels ske i den konkrete praksis, dels i andre relevante praksisser
inden for organisationen. Strategierne for beslutning adresserer:
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a) Hvordan og af hvem tages der beslutning om, hvilke elementer (redskaber, metoder) af de enkelte eksperimenter der skal videreføres i den konkrete praksis, hvor
eksperimentet er gennemført?
b) Hvordan og af hvem tages der beslutning om, hvilke elementer (redskaber, metoder) af de enkelte eksperimenter der skal afprøves i andre praksisser end den, hvor
eksperimentet er gennemført?
c) Hvordan og af hvem tages der beslutning om, hvilke elementer (redskaber, metoder) af de enkelte eksperimenter der skal implementeres i andre praksisser end den,
hvor eksperimentet er gennemført?
Det anbefales at forsøge at blive mere eksplicit på, hvordan og hvem som beslutter omkring
de forskellige former for spredning.

Videndeling som eksperiment
Det er centralt, at Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og partnerskabsinstitutionerne eksplicit reflekterer over deres strategier for videndeling på forskellige niveauer, og
hvilke strategier for videndeling der kan understøtte de forskellige lokale beslutningsstrategier. Samtidig er det nødvendigt fremadrettet at eksperimentere med, hvilke redskaber der
bedst muligt understøtter de konkrete strategier for videndeling.
Der er en udfordring med at koble viden fra de konkrete eksperimenter til de strategiske
overvejelser, der gøres i de Faglige fællesskaber. Der kan derfor med fordel eksperimenteres
med, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt at inddrage eksperimentdeltagerne med konkrete erfaringer i de Faglige fællesskaber, og hvordan dette kan gøres uden, at de Faglige
fællesskaber kommer til at ’drukne’ i konkrete eksperimenter, men kan holde fokus på de
strategiske mål.
Der er også en udfordring med at få spredt erfaringer horisontalt mellem eksperimenterne
både internt i uddannelserne og på tværs internt i institutionerne. Det anbefales, at man i
uddannelseslaboratoriet fremadrettet eksperimenterer med, om det er hensigtsmæssigt
med et ekstra organisatorisk niveau, hvor eksperimentdeltagere mødes på tværs af institutioner og udveksler erfaringer. Det anbefales, at der etableres fora, hvor eksperimentdeltagere kan mødes og videndele på tværs på de partnerskabsinstitutioner, hvor det endnu ikke er
organiseret.
Eksperimentansvarlige og deltagere efterlyser en nem måde at få adgang til de eksperimentansvarlige, som står bag andre eksperimenter, fx via mailadresser.

At mødes med andre gennem det Faglige fællesskab
Vi har som evaluatorer mødt Faglige fællesskaber, hvor det at være blevet bragt sammen på
tværs af interne afdelinger i partnerskabsinstitutionen i sig selv bliver beskrevet som udviklende og berigende, fordi der opstår et nyt kendskab internt mellem uddannelser, men også
steder, hvor det ikke opleves som noget væsentligt nyt. Det handler i høj grad om uddannelsesstedets tidligere praksis og erfaring med tværgående samarbejde.

Kontinuitet i arbejdet i de Faglige fællesskaber
Nogle Faglige fællesskaber arbejder kontinuerligt og mødes med en fast kadence. De er involveret i, at idégenere, udvælge ideer, finde undervisere, der kan være eksperimentansvarlige, monitorere eksperimenter, der er i gang, og støtte omkring evalueringen. Andre Faglige
fællesskaber synes i nogen grad at gå i stå, mens eksperimenterne udføres og evalueres. Vi
kan som evaluatorer anbefale, at de Faglige fælleskaber er aktive igennem hele eksperi-
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mentcyklussen. Hermed styrkes det Faglige fællesskabs kompetence til at kunne vurdere og
udvælge nye eksperimenter.
I forhold til Faglige fællesskaber og tilsvarende fora anbefales det, at der fastlægges en kontinuerlig møderække, og at der udarbejdes et årshjul/periodehjul, som følger faserne i Eksperimenthjulet. Dette kan være med til at strukturere drøftelserne i fællesskabet, så de understøtter de aktuelle faser i eksperimenterne. Det anbefales også, at der i et sådant evt. årshjul
fastlægges tidspunkt for evaluering af arbejdet i fællesskabet, og at det drøftes, hvordan en
sådan skal gennemføres.

Sammensætning af Faglige fællesskaber og eksperimentteams som eksperiment
Det er fortsat en opgave at finde ud af roller og arbejdsfordeling i de lokale uddannelseslaboratorier, hvilke ressourcer man har brug for i de Faglige fællesskaber og i eksperimentteamene, og hvordan man anvender de forskellige deltageres kompetencer bedst. Det centrale spørgsmål, der bør adresseres, er, hvordan man sikrer etableringen af levedygtige eksperimentteams og Faglige fællesskaber, der indeholder de nødvendige ressourcer/kompetencer. Eller omvendt formuleret: Hvilke kompetencer skal der være i de Faglige
fællesskaber og eksperimentteamene, hvis de skal fungere bedst muligt? Hvilke opgaver i
Eksperimenthjulet skal udføres af hvem? Og hvordan sikrer vi, at medlemmerne er klædt på
til at varetage disse opgaver?
Der bør samles systematisk op på erfaringerne med forskellige rekrutteringsstrategier og
overvejes, om disse bidrager produktivt i forhold til at indfri Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums målsætninger lokalt og centralt. Endeligt bør det overvejes, i hvilket omfang og hvordan Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium kan facilitere en videndeling
omkring forskellige rekrutteringsstrategier på tværs af de deltagende institutioner.
Samtidig skal der fokuseres på, hvordan man sikrer sammenhængen mellem rekrutteringen
til de forskellige fora og eksperimenter og rekrutteringen til kompetenceudviklingsaktiviteter.

3.4 Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium som samlet initiativ
Der er tegn i evalueringen på, at Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har en del af
sin værdi i kraft af at være mere og andet end de lokale uddannelseslaboratorier.
Der er behov for en refleksion om, hvad man ønsker at forankre på sigt. Om det alene er de
lokale uddannelseslaboratorier, eller om der er tværgående elementer fra Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som er nødvendige for at forankre de lokale uddannelseslaboratorier og eventuelt understøtte spredningen. Der er tegn på, at de tværinstitutionelle
rammer, som er etableret som led i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, kan være
med til at kvalificere uddannelseseksperimenterne lokalt.
Hvordan sikrer man, at Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium ikke bliver opfattet
som et ‘projekt’, der slutter ultimo 2014?
Evaluator mener, at det er tid for allerede nu at overveje, hvordan og under hvilke former
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium kan fortsætte. Hvis ikke det kan fortsætte
som et projekt med særlige midler, bør det allerede nu overvejes, hvordan der kan skabes
organisatorisk ejerskab og forankring fremover for de ting, som er skabt.
Hvordan fastholder man de gode erfaringer, når Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium stopper?
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Erfaringerne fra de lokale uddannelseslaboratorier viser, at megen af den værdi, som deltagerne oplever, knytter sig til at mødes med andre deltagere i de etablerede fora og de konkrete aktiviteter. Det bør derfor allerede nu overvejes, under hvilke former der på længere
sigt kan etableres mødefora mellem partnerskabsinstitutionerne.
Etablering af en uddannelse, som fokuserer på at kapacitetsopbygge for at kunne eksperimentere, på selve det at eksperimentere og på at sprede eksperimenter kunne være et bud
på videreførelse. Men der vil også være brug for tværgående fora for ledere og de, som allerede er uddannede.
Man kan stille en række spørgsmål til fortsættelse og forankring:






Hvordan forankres og spredes de elementer af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som varetages af projektgruppen for uddannelseslaboratoriet?
Hvordan forankres og spredes de elementer, der er muliggjorte af det forpligtende
tværinstitutionelle samarbejde i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium?
Hvem er det så, der skal bære den eksperimenterende metode videre?
Hvordan og i hvilket omfang skal den eksperimenterende metode tænkes ind i den
strategiske organisationsudvikling fremadrettet?
Hvordan og i hvilket omfang kan man opretholde tværinstitutionelle fora, som understøtter kapacitetsopbygning og understøtter det lokale arbejde med eksperimenter?
o Fx gennem netværk på tværs. Hvem har i så fald ejerskab og forpligtelse?
o Fx særlige videre- og efteruddannelsesforløb/eksperimentcirkler. Hvem har i
så faldt ejerskab og forpligtelse?

Vi anbefaler endvidere, at der i den resterende periode arbejdes systematisk med at afdække, hvordan de forskelige former for forankring har betydning for de aktiviteter, der gennemføres i de lokale uddannelseslaboratorier, både i forhold til muligheder og barrierer for
gennemførelse af eksperimenter og andre aktiviteter og for spredning og forankring. Og på
sammenhængen mellem forankring og de konkrete udfordringer, der adresseres i de lokale
uddannelseslaboratorier.
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4

EVALUERING AF MODELEKSPERIMENTER

At gennemføre eksperimenter med uddannelse er det centrale mål for Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium.
Ifølge Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er et uddannelseseksperiment karakteriseret ved at:








Handle om at forandre praksis
Være nytænkende
Være reversibelt, noget, der kan stoppes, hvis resultatet ikke bliver som
forventet
Tage afsæt i nyeste viden om aktuelle udfordringer
Være integreret i den daglige praksis og koblet til uddannelsernes kerneydelse
Være indlejret i den organisatoriske kultur
Uddannelseseksperimenter er indbygget i organisationen og adresserer
herved organisationens eksisterende logikker, rutiner og praksisser.

Metodeguiden: 14f

Både midtvejs- og senere slutevalueringen har fokus på at evaluere udvalgte modeleksperimenter. Der er to overordnede formål med at evaluere modeleksperimenter:



At evaluere udvalgte modeleksperimenters4 forandringskraft på projekt- og programniveau.
At evaluere udvalgte modelprojekters spredningseffekt og udvikling af nye modeller.

For at undersøge de to formål er det nødvendigt først:
 At evaluere de udvalgte modeleksperimenter på deres egne præmisser for at identificere deres målsætninger og opnåelse af disse.
Kapitlet er opdelt sådan, at der først er en opsummerende og konkluderende del, hvorefter
de otte udvalgte modeleksperimenter beskrives og analyseres enkeltvis.

Modeleksperimenter
Der er udvalgt otte eksperimenter til midtvejsevalueringen. Udvælgelseskriterierne er beskrevet i kapitel 2. Det er vigtigt at bemærke at udvælgelsen af eksperimenter har fundet
sted ud fra kriterier, som byggede på en antagelse om, hvad der ville vise sig at være modeleksperimenter. Der tale om en prototypedefinition, som vil blive revideret ifm. slutevalueringen.
Dataindsamlingen i forbindelse med det enkelte eksperiment fremgår af kapitel 7. Ud over
interview er der indsamlet skriftlige materialer i form af eksperimentrapporter og forskellige
former for dokumenter fra eksperimenterne.

4

Modeleksperimenter er udvalgte eksperimenter, som ud fra en række kriterier formodes i særlig
grad at indfri intentionerne i uddannelseslaboratoriet.
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4.1

Sammenfatning af evaluering af de otte modeleksperimenter

Udvælgelse af de eksperimenter, som indgår i midtvejsevalueringen, er foregået i et samarbejde mellem projektgruppen for uddannelseslaboratoriet og evaluator.
Sammenfatningen vil først gennemgå en række punkter, som indikerer, om de udvalgte eksperimenter også efter evaluators betragtning af dem synes at være modeleksperimenter.
Derefter vil følgende forhold blive diskuteret:




De udvalgte eksperimenters forandringskraft på programniveau.
De udvalgte eksperimenters forandringskraft på projektniveau.
De udvalgte eksperimenters spredning.

Modeleksperiment?
Vi har med inspiration i Metodeguiden for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
opsat otte kriterier for, om et eksperiment kan betegnes som et modeleksperiment.
Kriterier for et modeleksperiment:
a) Det udfordrer eksisterende praksis, og intentionen er at forandre praksis mod en
forbedring.
b) Det tager udgangspunkt i en formuleret strategisk udfordring.
c) Det bidrager til udvikling af koncepter, metoder og modeller.
d) Eksperimentteamet har gennemført interventioner i den praksis, der ønskes forbedret.
e) Eksperimentteamet har anvendt eksperimentelle metoder (Eksperimenthjulet) til at
udvikle ny viden.
f) Om eksperimentet indfrier egne mål og forandrer praksis som ønsket.
g) Det er bæredygtigt, hvilket vil sige, at indholdet er vurderet i forhold til, at koncepterne, metoderne og modellerne gennem organiseringen af lokale udviklingslaboratorier kan spredes af eksperimentdeltagerne og organisationen, når eksperimentet
er afsluttet. Det er med andre ord ambitionen, at resultaterne er realiserbare i praksis, og at organisationerne er gearede til gennem de lokalt etablerede udviklingslaboratorier at implementere og videreudvikle dem.
Om modeleksperimentet a) udfordrer eksisterende praksis, og intentionen er at forandre
praksis mod en forbedring
Ud fra læsning af de udvalgte eksperimenters hypoteser har de alle intention om at udfordre
eksisterende praksis og en intention om at forandre praksis mod en forbedring. Der arbejdedes fx med at ændre undervisningen, så de studerende er bedre forberedte på praktik, på at
begrænse frafald ved at oprette nye vejledningsformer eller ved at organisere undervisningen på en ny måde. Der arbejdes i nogle af eksperimenterne på, at ledelsen bliver bedre til at
lede på viden.
Om modeleksperimentet b) tager udgangspunkt i en formuleret strategisk udfordring
Alle udvalgte eksperimenter skriver sig ind i et eller flere temaer og mål fra de fem programmer og ligger derfor inden for rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og tager derved udgangspunkt i den overordnede formulerede strategiske udfordring.
Evalueringen kan ikke fuldstændigt belyse, om eksperimenterne tager udgangspunkt i en
formuleret strategisk udfordring i de lokale partnerskabsinstitutioner, men med udgangspunkt i interview med lokale Faglige fællesskaber fremgår det dog, at udvælgelse af eksperimenter før sommeren 2013 primært foregik ved, at der blev udvalgt mellem de gode ideer,
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som blev formuleret nedefra. De eksperimenter, som handler om at øge fastholdelse, forberede elever bedre til praktik med mere, er således primært basereret på ideer blandt eksperimenterne og er ikke udviklet på baggrund af en strategisk udfordring på lokalt niveau. Men
eksperimenternes og deres resultater kan efterfølgende indgå i en stratetisk udfordring, hvis
de Faglige fællesskaber vælger dette. De to eksperimenter, som eksperimenter med at
komme til at lede på viden, tager udgangspunkt i en strategisk udfordring på lokalt niveau,
som i begge tilfælde handler om at blive i stand til at lede på viden.
Om modeleksperimentet c) bidrager til udvikling af koncepter, metoder og modeller
Når vi ser på, om eksperimenterne selv er optaget af at udvikle koncepter, metoder og modeller, ser vi, at det er de i høj grad som del af de konkrete interventioner, de gennemfører
med deres egen praksis. Det ligger iboende i alle eksperimenter, at de i varierende omfang
arbejder med enten eller både og at udvikle koncepter, metoder og modeller.
Hvis vi ser, om eksperimenterne selv har en bevidsthed om og fokus på, om de udvikler koncepter, metoder og modeller i den forstand, at de skal kunne spredes til en anden kontekst,
er svaret, at det har de kun i begrænset omfang. De fleste af dem er stadig midt i at eksperimentere, og det er det, der fylder for dem. Om deres eksperimenter og de koncepter, metoder og modeller, de udvikler, kan bruges af andre, er ikke umiddelbart i eksperimenternes
eget fokus. I to af eksperimenterne er det dog en del af selve interventionen at beskrive
redskaber mv. i en håndbog, der efterfølgende skal kunne anvendes af andre.
Udvikling af modeller er et af de brede mål for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, og det rejser spørgsmålet om, hvem som så skal trække koncepter, metoder og modeller ud af eksperimenterne, hvis ikke alle eksperimenterne selv har dette fokus. Kommer det
til at ske som del af den afsluttende eksperimentrapport, eller skal det foregå i det Faglige
fælleskab, og hvordan og hvornår initieres dette arbejde?
Som evaluatorer kan vi ud fra de udvalgte eksperimenter se en række mulige koncepter,
metoder og modeller, som enten er udviklet eller er på vej til at blive udviklet.
Om d) eksperimentteamet har gennemført interventioner i den praksis, der ønskes forbedret
Evalueringen af de otte modeleksperimenter viser, at syv af dem er i gang med eller har gennemført interventioner i den praksis, der ønskes forbedret. Interventionerne vurderes til i høj
grad at ligge inden for eksperimenternes egne målsætninger og dermed også inden for den
praksis, der ønskes forbedret.
I et eksperiment er en meget begrænset del af den planlagte indsats gennemført ved tidspunktet for midtvejsevaluering. Ifølge eksperimentet selv skyldes det blandt andet lockoutet
i foråret, mens evaluator vurderer, at det også kan skyldes, at dele af eksperimentets intervention er ambitiøse og måske svært realiserbare.
Om f) eksperimentet indfrier egne mål og forandrer praksis som ønsket
De fleste af de udvalgte modeleksperimenter var ikke afsluttede på tidspunktet for midtvejsevalueringen, og derfor kan evalueringen ikke svare entydigt på, om de indfrier egne mål
og forandrer praksis som ønsket.
Eksperimentet Simulation laboratorium er afsluttet og er spredt til alle hold på uddannelsen.
Undervisere og studerende er godt tilfredse med forandringen. Eksperimentet synes at indfri
egne mål og forandre praksis som ønsket.
Eksperimentet Blogs er et langt eksperiment, som synes på vej til at indfri egne mål og forandre praksis, men der ved midtvejsevalueringen manglede et eksperiment, hvor både de
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studerende og underviserne fuldt ud arbejder med metoden for at give mulighed for at vurdere, om eksperimentet bidrager til øget læring i uddannelse og praktik.
Eksperimentet Nye ledelsesformer og samarbejdsformer er et langt eksperiment. Den første
del af eksperiment vurderes til at have indfriet egne mål og forandret praksis som ønsket.
Ledelsesgruppen har i stedet for at reagere på ydre krav om at gennemføre beslutninger om
forandringer valgt at arbejde med at skaffe sig mere viden, inden der besluttes.
Eksperimentet Clusters kan ikke vurderes, fordi der ved midtvejsevalueringen ikke var gennemført tilstrækkeligt med aktiviteter til at foretage en vurdering.
Eksperimentet Det personlige entreprenørskab - Undervisningsbaseret vejledning er et langt
eksperiment. Der var gennemført et piloteksperiment ved midtvejsevalueringen. Hvorvidt
aktiviteterne i eksperimentet bidrager til, at eleverne udvikler en større grad af personligt
entreprenørskab og således bidrager til at indfri programmålet om at udvikle vejledningsformer, der fremmer proaktivitet, er det ikke umiddelbart muligt at konkludere på, på nuværende tidspunkt.
Eksperimentet Teambaseret undervisning er et langt eksperiment, som blandt andet har som
mål at mindske frafald. Eksperimentet arbejder med at opdele elever i teams, som anvendes i
undervisningen over en 20 ugers periode. Ved midtvejsevalueringen viser det sig, at det er
svært at have stabile teams, fordi elever, som er i mesterlære, kommer til undervejs og andre
elever stopper, flytter eller skifter grundforløb. Evaluator vurderer, at det er tvivlsomt, om
eksperimentet når sine mål.
Eksperiment Faglige fællesskaber eksperimenter med at lede og udvikle undervisningen i
Faglige fælleskaber frem for eksisterende faggrupper med det formål, at der åbnes op for at
udvikling på TEC bygger på ny viden. En erfaringsopsamling viser, at det er for tidligt at konkludere på, om eksperimentet indfrier egne mål og forandrer praksis som ønsket. Samtidig
viser midtvejsevalueringen, at eksperimentet arbejder med løbende at lære af egne erfaringer og omorganisere sig undervejs.
Eksperimentet Makkerskaber er et langt eksperiment, som eksperimenterer med etablering
af makkerskaber som et redskab, der skal bidrage til at øge elevernes sociale trivsel og mindske frafald. Første fase er gennemført ved midtvejsevalueringen og det vurderes, at eksperimentet indtil da har indfriet egne mål og forandrer praksis som ønsket.
Samlet set har et eksperiment indfriet egne mål og forandret praksis som ønsket. Tre eksperimenter er langt fremme, og det ser ud til, at de vil nå egne mål og forandre praksis som
ønsket. Tre eksperimenter viser tegn på, at de vil nå deres egne mål, men de er endnu ikke så
langt fremme i deres gennemførelse, at det kan afgøres, om de vil lykkes med at forandre
praksis. Et eksperiment har gennemført indsatsen, men det vurderes som mere tvivlsomt,
om det vil nå at forandre praksis som ønsket. Et eksperiment har ikke gennemført tilstrækkelig indsats til, at det kan vurderes.
Om e) eksperimentteamet har anvendt eksperimentelle metoder (Eksperimenthjulet) til at
udvikle ny viden
Det er evaluators vurdering, at alle eksperimenter har arbejdet med den eksperimenterende
metode og med Eksperimenthjulet, og at det er en del af eksperimenternes justering af sig
selv undervejs. Fx er også det eksperiment, som ikke er kommet langt med at gennemføre
interventioner, refleksive omkring, hvordan de kan justere eksperimentet for at komme i
gang med at udføre det.
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Om g) det er bæredygtigt, hvilket vil sige, at indholdet er vurderet i forhold til, at koncepterne, metoderne og modellerne gennem organiseringen af lokale udviklingslaboratorier kan
spredes af eksperimentdeltagerne og organisationen, når eksperimentet er afsluttet. Det er
med andre ord ambitionen, at resultaterne er realiserbare i praksis, og at organisationerne er
gearede til gennem de lokalt etablerede udviklingslaboratorier at implementere og videreudvikle dem
Eksperimentet Simulation laboratorium foregik på udvalgte hold. Den udviklede ændring af
praksis er efterfølgende udbredt til alle hold på uddannelsen. De eksperimentende har fortalt om eksperimentet til andre sygeplejeuddannelser, men ingen har så vidt vides taget eksperimentet til sig. Eksperimentet var ved midtvejsevalueringen ikke spredt til andre uddannelser ved partnerskabsinstitutionen eller til andre partnerskabsinstitutioner.
Syv ud af otte modeleksperimenter er ikke afsluttede eller er nået til et punkt, hvor kun dele
af dem er afsluttede. Det er derfor ikke muligt at afgøre deres konkrete spredning og spredningspotentiale.
Spredning af modeleksperimenter diskuteres yderligere nedenfor.
Modeleksperimenter
På baggrund af gennemgangen kan det konkluderes, at et eksperiment er færdiggjort og
mangler at vise spredningskraft uden for egen praksis, før det kan betegnes som et modeleksperiment. Fem eksperimenter kan blive til modeleksperimenter vurderet ud fra deres
fremdrift, men de er ikke langt nok fremme til at drage konklusionen. Et eksperiment gennemfører sin indsats, men der er tvivl, om det vil indfri sine mål, og det er derfor tvivlsomt,
om det vil blive et modeleksperiment. Et eksperiment kan ikke vurderes på grund af en begrænset intervention.
Nyhedsværdi
For et flertal af de udvalgte eksperimenterne er der en væsentlig nyhedsværdi i det som er
genstand for eksperimentet (og de er samtidig delvist udvalgt efter dette kriterium). For
enkelte eksperimenter er den brede nyhedsværdi begrænset, fordi eksperimentet eller det,
der ligner, allerede er praksis i andre uddannelsessektorer. Det giver anledning til at diskutere, om nyhedsværdi skal forstås på tværs af sektorer, eller om det kan være legitimt at gennemføre et eksperiment, som allerede er praksis i en anden sektor.

Andre vigtige forhold ved de udvalgte eksperimenter
Der er række generelle forhold og forudsætninger, vi som evaluatorer mener at kunne læse
ud af modeleksperimenterne:
Modeleksperimenter som svar på eksperimenterendes oplevede behov eller udfordringer
Det har været et gennemgående træk ved en del af de udvalgte eksperimenter, som handler
om at udvikle undervisning og praktik eller relationen til aftagere, at ideen til dem er udviklet
af eksperimentdeltagerne. Flere understreger, at Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har været en anledning til at få afprøvet eksperimenter, som modsvarer en idé eller et
behov, de har været optaget af gennem længere tid. Det er forskelligt om deres idé er blevet
direkte omsat til et eksperiment, eller den først er blevet kvalificeret af de lokale Faglige
fællesskaber eller i samarbejde med koordinator. Det bliver fremhævet, at netop ’eksperimentformen’ giver mulighed for at prøve også mindre eksperimenter af, også eksperimenter, hvor man ikke på forhånd kan garantere et givent resultat. Det er således karakteristisk
for alle de udvalgte modeleksperimenter, at de opleves som meningsfulde for dem, der ud-
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fører dem, og at de fremstår som et muligt svar på nogle af de udfordringer, de oplever i
deres praksis.
Kun to eksperimenter er renhjertet tænkt som et svar på at arbejde med at udfordre og løse
en strategisk problemstilling.
Metodisk fleksibilitet
Et andet tegn ved modeleksperimenterne er, at de er organiseret med en åbenhed eller en
fleksibilitet, der giver eksperimentdeltagerne mulighed for at inddrage de erfaringer, der
genereres i eksperimentet løbende, og tilpasse eksperimentet. Denne metodiske fleksibilitet,
at man ikke på forhånd endeligt har skullet definere metoder, understøtter en løbende kvalificering af eksperimentet. Det udfordrer samtidig hjulet, da det netop fremhæves som eksperimentets force, at udviklingsfasen kan videreføres ind i gennemførelsesfasen, eller at
der kan være flere gennemløb af Eksperimenthjulet.
Kontinuerlig fremdrift
Et tredje tegn ved modeleksperimenterne er, at det er afgørende at understøtte eksperimentets fremdrift. Alle faser kan være ’fængslende’ og generere oplevet behov for at gøre
mere af det samme, inden man bevæger sig til næste fase. Den afdækkende fase giver både
viden om andres erfaringer, men også bevidsthed om alt det, man ikke ved. Denne anden
side af fase 1 kan gøre det besværligt at bevæge sig fra fase 1 til 2. På samme måde kan fase 2
være fængslende, fordi man i gennemførelsen bliver opslugt af at afprøve sine ideer. Et vellykket eksperiment er netop kendetegnet ved, at eksperimentteamet bevæger sig fra en
fase til en anden.
Der er en tendens til, at de eksperimenter, som har skullet leve op til klare ydre tidskrav eller
har eksperimenteret med indhold, som har været centralt for fremdriften i en uddannelse,
har haft nemmest ved at overholde faserne i hjulet.
Forstyrrelser
Et fjerde tegn, der er ved nogle modeleksperimenterne, er, at eksperimentteamet forstyrres
i deres forforståelser af udfordringen, og hvordan denne løses. Forstyrrelserne kan tage
forskellige former og komme fx gennem oplæg og deltagelse i kompetenceudvikling, netværk, sparring fra kolleger eller ledelse, eller gennem diskussioner internt i eksperimentteamet. Men det er centralt, at der kommer en andet-hed, nogen der kan distancere sig fra hypotesen og spørge ind til dens forforståelser.
Der er dog også modeleksperimenter, som har kunnet eksperimentere uden i særlig høj grad
at lade sig forstyrre. Det er oftest eksperimenter, som bygger på stærke ideer fra en eller
flere personer.
Tid og kollektive refleksioner
Modeleksperimenterne er kendetegnet ved, at deltagerne har prioriteret at bruge tid på at
udvikle ideer og reflektere over erfaringerne i forløbet, en prioritering som i nogle tilfælde
har betydet, at andre opgaver måtte nedprioriteres i det omfang, det kunne lade sig gøre.
Korte eller lange eksperimenter
På nær et forløber alle de udvalgte modeleksperimenter over mere end en eksperimentperiode. I udvælgelsen har længde ikke indgået som kriterium, men det har vist sig, at de eksperimenter, som er udvalgt, stor set alle er lange. I de lange eksperimenter synes det at være
en klar forudsætning for, at de vil komme til at lykkes, at de netop forløber over mere end en
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periode. Et eksperiment har opnået gode resultater i løbet af en enkelt periode, men den
fortsatte udvikling mod drift har krævet en yderligere iteration, som er sket uden for rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
Det kan give anledning til at overveje, om eksperimenter generelt skal forløbe over mere end
en eksperimentperiode.

Forandringskraft på programniveau
Modeleksperimenternes forandringskraft på programniveau har fokus på om eksperimenterne formår at igangsætte interventioner og ændre praksis med henblik på at indfri målene
inden for de fem programområder.
Der skelnes i diskussionen mellem afsluttede og igangværende modeleksperimenter, og det
diskuteres, hvilken forandringskraft der er på spil i de udvalgte modeleksperimenter.
Afsluttede modeleksperimenter
For afsluttede eksperimenter giver det mening at se på, om den forandring, de har udvirket i
praksis, indfrier et eller flere programmål. Simulation laboratorium er det eneste afsluttede
modeleksperiment. Eksperimentet har placeret sig selv under program 1, Fag og faglighed på
nye måder, hvilket må ses i en forståelse af, at det eksperimenterer med undervisningens
udformning. Evaluator ser, at eksperimentet også bidrager til program 2, Praksislæring på
nye måder, fordi eksperimentet gennem undervisningen søger at forberede de studerende
bedre på praktikophold, og fordi eksperimentet har været ude i praksis for at spørge til, hvilke behov man har til den studerendes kompetencer. Eksperimentet anvender en kendt metode, men den er ny på uddannelsen, og samlet set vurderes det, at eksperimentet leverer et
bidrag til programmål og dermed viser forandringskraft.
Igangværende modeleksperimenter
For ikke afsluttede modeleksperimenter giver det mening at se på, om de gennemfører interventioner, der eksplicit adresserer et eller flere programmål. Vi ser derfor her på eksperimenternes potentielle forandringskraft.
Der er to eksperimenter, som gennemfører interventioner, der er placeret under Program 3,
Nye ledelsesformer. Det ene eksperiment har gennemført første del, og metoden med at
indsamle viden og erfaringer i ledergruppen inden, der skal tages større beslutninger omkring uddannelsens organisering, vurderes som innovativ og bidrager til programmålet Innovationsledelse. Det andet eksperiment eksperimenter med, hvordan en stor uddannelsesinstitution kan organiseres på en anden måde end ved at følge de traditionelle fagopdelte
søjler. Eksperimentet arbejder selvreflekteret og arbejder med at ændre på den nye organisering undervejs. Evaluator vurderer, at interventionerne peger på, at eksperimentet vil kunne bidrage til programmålet Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer.
Et eksperiment har placeret sig selv under Program 1, Fag og faglighed på nye måder, fordi
det eksperimenterer med undervisningens udformning. Men eksperimentet bidrager samtidig til de studerendes læring i praktikken, hvor det under Program 2 er en målsætning om,
”at sikre at elever og studerende får et større læringsudbytte af praktikken”. Interventionen vil
potentielt bidrage til at indfri programmål, hvis eksperimentet kommer til at forløbe som
intenderet.
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Et eksperiment har ambitiøse mål om at bidrage til Program 2, Nye samspilsformer mellem
uddannelse og erhverv. Og evaluator vurderer, at eksperimentet også berører Program 4,
Uddannelse med fokus på aftagernes og brugernes behov. Men interventionen er ikke gennemført, og det er derfor kun på det formulerede plan, at eksperimentet bidrager til programmålene.
Et eksperiment er formuleret inden for Program 5, Nye vejledningsformer med målsætning
om at fremme vejledningsformer, der aktiverer proaktivitet. Evaluator vurderer, at de gennemførte interventioner peger i retning af, at eksperimentet vil bidrage til at opnå programmål.
Et eksperiment er formuleret under program 1, Motivation og talent og med et mål om at
reducere fravær. Der er evaluators vurdering, at eksperimentet vil have svært ved at indfri
sine mål og derfor ikke vil bidrage til at skabe forandringskraft på programniveau.
Et eksperiment er placeret under Program 1, Fastholdelse og motivation inden for programmålene: Gennemførsel, trivsel, tilfredshed og medinddragelse. Interventionen handler om at
skabe makkerskaber blandt nystartede elever, og set i forhold til EUD-uddannelser synes det
at være et væsentligt bidrag til at opnå forandringskraft på programniveau.
Hvilken type forandringskraft?
I uddannelseslaboratoriets Metodeguide skelnes mellem fire forskellige typer af forandringskraft:





Korrektiv tilpasning: Velkendt viden bruges til at kvalificere gængse arbejdsformer.
Eksperimentel udvikling: Ny viden bruges til udvikling af velkendte opgaver.
Nyanvendelse: Velkendt viden bruges i relation til nye opgaver.
Radikal udforskning: Ny viden anvendes til nye opgaver.

Der er tale om fire idealtyper, og det kan være svært at placere et eksperiment entydigt under en af formerne.
Fx kan eksperimentet Blogs (se afsnit 4.2) ud fra en tolkning placeres under korrektiv tilpasning, fordi eksperimentet tager kendt viden (en blog) og anvender som en afløser på praktikrapporten, som også må betegnes som en kendt arbejdsform i uddannelsen. Blogs kan også
tolkes som nyanvendelse, fordi afløseren til praktikopgaven i høj grad bliver til en ny opgave.
Den ændring, der sker i praktikrapporten i retning af at kvalificere praktikken undervejs og
potentielt åbne for ny og mere omfattende praktiklæring, gør samtidig, at det alligevel ikke
er et kendt indhold. Blogs er også med til at skabe et nyt indhold i praktikken.
Flere af de udvalgte eksperimenter tager udgangspunkt i velkendt viden. Fx anvender Simulation laboratorium en metode, hvor en skuespiller spiller patienten, hvilket er anvendt på
andre uddannelser tidligere. Makkerskaber mellem to elever er et andet eksempel på, at et
eksperiment anvender kendt viden eller metoder. I Simulation laboratorium ændres et velkendt undervisningsmodul, men ændringen af modulet vurderes til at være mere radikal end
en kvalificering af en gængs arbejdsform, fordi der opstår en meget mere realistisk forberedelse til praktikken, og det kan derfor være relevant at tale om, at der også skabes et nyt
indhold i modulet. Det er kendetegnende for flere af de udvalgte eksperimenter, at de på
baggrund af overvejende kendt viden skaber et nyt indhold i form af et ændret undervisningsmodul, en bedre forberedelse til praktik eller et makkerskab mellem nystartede elever.
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Disse eksperimenter vurderes til at høre til i et grænseland mellem nyanvendelse, og korrektiv
tilpasning.
Flere af de udvalgte eksperimenter arbejder med at skabe en ny viden. Det gælder fx de to
eksperimenter, der eksperimenterer med at udvikle nye ledelsesformer. Det ene eksperiment arbejder med en helt ny form for videnopbygning, inden der skal tages ledelsesmæssige beslutninger, og det andet eksperiment arbejder med at strukturere ledelse efter fagligt
indhold i stedet for uddannelsessøjler. I begge tilfælde kan det diskuteres, om opgaven forbliver ny i og med, at der i begge eksperimenter fortsat skal udøves den samme ledelse, eller
om ændringen af udførelse af opgaven også betyder, at ledelsesopgaven ændres. Disse eksperimenter synes derfor at bevæge sig mellem at være præget af eksperimentel udvikling og
radikal udforskning.
I eksperimentet Clusters (hvor interventionen ikke var gennemført ved midtvejsevalueringen) arbejder man i dele af eksperimentet både med ny viden og med nye opgaver og er
derfor i gang med en radikal udforskning.

Eksperimenternes forandringskraft på projektniveau
Eksperimenternes forandringskraft på projektniveau vurderes ud fra, om eksperimenterne
bidrager til en forandring, der bidrager til indfrielsen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums mål om at udbrede en eksperimenterende kultur og bidrage til en mere systematisk anvendelse af viden.
Evalueringen vurderer eksperimentets forandringskraft på baggrund af, om:



Eksperimentteamet arbejder med den eksperimenterende metode.
Eksperimentet bidrager til en systematisk anvendelse af viden.

At eksperimentteamet arbejder med den eksperimenterende metode og arbejder med at
anvende viden er tegn på, at kapacitetsopbygningen er lykkedes, og at det dermed er lykkedes at formidle centrale intentioner bag Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium ud til
eksperimenterne. Dermed indløses forandringskraft på projektniveau.
Eksperimentteamet arbejder med den eksperimenterende metode
En indikator er, at arbejdet med den eksperimenterende metode som sådan er accepteret af
de eksperimenterende. Vi har fundet en positiv tilgang til den eksperimenterende metode
hos de interviewede eksperimentdeltagere.
En anden indikator på at arbejde med den eksperimenterende metode er, at eksperimentteamet baserer dets formulering og gennemførelse af eksperimentet på et vidensgrundlag.
De udvalgte eksperimenter har alle på forskellig vis arbejdet med at skabe et vidensgrundlag,
som de kunne tage afsæt i. Nogle har taget et mere akademisk afsæt i teorier, andre baserer
sig på allerede gennemførte undersøgelser, og enkelte har søgt selv at etablere et vidensgrundlag, fx ved at undersøge behov hos brugere. Når det handler om uddannelses- og ikke
ledelseseksperimenter – kan tilgangen til at etablere et vidensgrundlag synes mere akademisk orienteret på MVU- og KVU-uddannelser og mere praktisk orienteret på EUDuddannelser. I enkelte eksperimenter er der en tendens til, at det er ideen til eksperimentet
som står mere centralt end det at etablere et vidensgrundlag.
En tredje indikator er, at eksperimentteamet arbejder inden for Eksperimenthjulet og med
eksperimentrapporterne og finder dem meningsfulde. De fleste af de otte eksperimenter er
mødt på tidspunkter, hvor de har været nået til at udarbejde eksperimentrapport 1 eller ekSide 38 af 117

sperimentrapport 2. De eksperimenterende kan ofte se en pointe i at arbejde med denne
form for ’milepæle’ i et eksperimentforløb. Nogle synes, det er forstyrrende at skulle udarbejde eksperimentrapporter, men anerkender alligevel nytten af at være tvunget til dette,
for refleksion over skift til næste fase i eksperimentet. Som det er beskrevet i kapitel 5 om
kapacitetsopbygning, opleves rapporterne også som en belastning for nogle eksperimenterende.
En fjerde indikator er, om eksperimentteamet besidder de fornødne kompetencer til at arbejde med metoden, og om de får hjælp til at arbejde med metoden. Evalueringen af de otte
modeleksperimenter viser, at der især i forhold til at udarbejde de fire eksperimentrapporter
og i forhold til at udføre egen-evalueringer har været brug for at hente hjælp uden for teamet. Hjælp til at gennemføre selve interventionen synes ikke at have været aktuel i de udvalgte eksperimenter. Det positive er, at når man som eksperimentteam er opmærksom på,
at der er brug for at hente hjælp udefra, så er det et tegn på, at man tager arbejdet med den
eksperimenterende metode alvorligt.
Hjælp til at arbejde med metoden er tilbudt gennem kapacitetsopbygning i form af fx evalueringsworkshops, som de eksperimenterende har kunnet deltage i. Hjælp er også tilbudt i
form af koordinator eller andre ressourcepersoner, som har hjulpet med at udarbejde eksperimentrapporter eller deltaget i evaluering. Som det diskuteres i kapitel 5 om kapacitetsopbygning, kan det at hente hjælp til selve udførelsen være en hårfin grænse. Det ideelle scenarie er, at man som team henter vejledning, og selv udfører opgaven med henblik på egen
kompetenceudvikling.
-Eksperimentet bidrager til en systematisk anvendelse af viden
En indikator er, at eksperimentet bidrager til en øget forståelse for vigtigheden af at udvikle
på viden og ikke synsninger. Evalueringen har haft fokus på, om eksperimentet eksplicit reflekterer over egne forforståelser og hypoteser undervejs, og om disse bygger på viden. Vi
har fundet en række eksperimenter, som fx gennem en midtvejs- eller delevaluering har reflekteret over egen intervention og om nødvendigt har justeret interventionen.
En anden indikator er, at eksperimentet bygger på eksisterende viden. Her har evalueringen
set eksperimenter, hvor nogle eksplicit refererer deres kendskab til og brug af baseline, eksperimenter som har deltaget i kompetenceudvikling på tværs af uddannelseslaboratoriet,
akademier mv, samt modtaget sparring fra fx koordinator eller andre ressourcepersoner.
Alle eksperimenter har ikke deltaget i alle de nævnte eksempler, men alle eksperimenter har
på et eller andet tidspunkter i deres forløb anvendt viden udefra.

Spredning
I forhold til spredning fokuserer evalueringen af de udvalgte eksperimenter på:




Om der er sket en spredning?
Om eksperimentet eller det Faglige fællesskab arbejder systematisk med spredning?
Om modeleksperimenterne indeholder et spredningspotentiale?

Er der sket en spredning?
Spredning til egen praksis har fundet sted i et eksperiment, som foregik på udvalgte hold, ved
at eksperimentets metode efterfølgende er udbredt til alle hold på uddannelsen. I et andet
eksperiment sker der en spredning i kraft af, at der løbende inddrages nye uddannelsesom-
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råder i selve eksperimentet. Flere af eksperimenterne eksperimenterer med hele deres praksis forstået som, at der eksperimenteres med alle hold eller hele ledelsesgruppen og ikke
med et udvalg, og derfor er spredning til egne praksisser ikke relevant.
Vi har på baggrund af dataindsamlingen ved midtvejsevalueringen ikke kendskab til, at nogen af de otte eksperimenter er direkte spredt til andre uddannelser inden for egen partnerskabsinstitution eller til andre partnerskabsinstitutioner i form, at man direkte har valgt at
drifte andres eksperimenter. Men ideer fra eksperimenterne kan dog være spredt helt eller
delvist fx i form af at være fremlagt på et akademi.
Arbejdes der systematisk med spredning i eksperimenter og i Faglige fællesskaber?
Eksperimentteamet som aktør
I et enkelt eksperiment er det formuleret som en intention, at det efterfølgende skal spredes
i egen praksis, hvilket viser, at eksperimentet har forholdt sig til spredningspotentiale i forbindelse med formuleringen af eksperimentet.
Vi har generelt ikke en opfattelse af, at eksperimentteams selv arbejder aktivt med spredning
undervejs i eksperimentet ud over den videndeling, som kan ske mere tilfældigt i dagligdagen.
Når vi ser på, om eksperimentteamet arbejder aktivt med spredning efter afslutningen af eksperimentet, er der i det ene eksperiment, som er afsluttet, sket en spredning til hele uddannelsen, mens et forsøg på spredning til andre lignende uddannelser uden for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium ikke umiddelbart synes at være lykkedes. Eksperimentteamet har ikke arbejdet med spredning til fx andre uddannelser inden for samme partnerskabsinstitution.
Vi har sporadisk og i forskellige former mødt eksperimentteams, som fx gennem mødet med
andre uddannelser på tværgående arrangementer i uddannelseslaboratoriet reflekterede
over, at deres eksperiment kun egner sig til spredning til uddannelser med en praktik, som
ligner deres egen og ikke til at spredes til alle uddannelser med praktik.
Størstedelen af eksperimenterne var under udførelse og på tidspunktet for midtvejsevalueringen mere interesserede i at udvikle, gennemføre og evaluere deres eksperiment end at
forholde sig til spredning.
Faglige fællesskaber som aktør
De Faglige fællesskaber kan forholde sig eksplicit til spredningspotentiale i forbindelse med
udvælgelse og igangsættelse af eksperimentet. Vi tænker, at denne overvejelse er mest relevant i de tilfælde, hvor der eksperimenteres med en uddannelse, og hvor eksperimentet
potentielt kan spredes til hele uddannelsen eller til andre uddannelser. Men det kunne fx
også være et ledelseseksperiment i den centrale ledelsesgruppe, som kunne spredes til en
gruppe af ledere på en enkelt uddannelse. Vi er ikke i forbindelse med midtvejsevalueringen
stødt på eksplicit forholden sig til spredningspotentiale i forbindelse med udvælgelse og
igangsættelse af eksperimenter. Som det fremgår af kapitlet om de lokale uddannelseslaboratorier (kapitel 3) er udvælgelse af eksperimenter ofte sket ud fra, hvem som havde en god
idé og i mindre omfang ud fra strategiske overvejelser.
De Faglige fællesskaber kan arbejde aktivt med løbende vidensopsamling fra eksperimenterne
med henblik på spredning og videndeling undervejs i eksperimentet. Det fremgår af kapitlet
om de lokale uddannelseslaboratorier (kapitel 6), at nogle Faglige fællesskaber ikke har haft
struktureret kontakt med eksperimenterne undervejs, og at andre fx har monitoreret dem
ved at invitere dem ind til et møde i det Faglige fællesskab undervejs, eller det har været
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koordinator, som har haft kontakten til eksperimenterne. Det er vores indtryk, at den kontakt, de Faglige fællesskaber har haft til eksperimenterne undervejs, primært har været af
monitorerende karakter og ikke med henblik på spredning og videndeling undervejs.
Det Faglige fællesskab kan arbejde systematisk med at samle op på afsluttede eksperimenter,
have en beslutningsstrategi for, hvordan man afgør om, og hvordan eksperimenter skal forankres, videreudvikles og/eller spredes. Der er kun et af eksperimenterne, der er afsluttet ved
midtvejsevalueringen, og det aktuelle Faglige fælleskab har ikke på det tidspunkt arbejdet
med en strategi for spredning. Det er heller ikke vores indtryk, at andre Faglige fællesskaber
indtil det tidlige efterår 2013 havde strategier for, hvordan det skulle besluttes, om afsluttede eksperimenter skulle spredes og videndeles. Men det er vores indtryk, at flere Faglige
fællesskaber er begyndt at have fokus på dette område.
Fora for spredning af viden
Evalueringen har ikke systematisk afsøgt, om der lokalt findes hensigtsmæssige fora til at
opsamle/fastholde og sprede viden om eksperimentets metoder og resultater. Det er dog
vores opfattelse, at der ikke systematisk findes fora fx til udveksling mellem igangværende
eksperimenter eller fora til udveksling mellem eksperimentteamet og en kreds af undervisere på uddannelsesstedet, som begge kunne føre til spredning af viden.
Spredningspotentiale
Eftersom de fleste af de udvalgte eksperimenter ikke har været afsluttede og parate til at
blive spredt, har vi suppleret med at se efter spredningspotentiale.
Ud fra en præmis om, at eksperimentet skal bidrage til en meningsfuld udvikling af praksis/opleves relevant/meningsfuldt i den lokale praksis kan vi konkludere, at næsten alle eksperimenter synes at bidrage til en meningsfuld udvikling af praksis. En del eksperimeter dækker
hele den lokale praksis og vurderes også som meningsfulde i denne.
En anden præmis for spredningspotentiale kan være, at eksperimentet skal adressere en generel problemstilling og derfor være relevant ud over den konkrete praksis, hvori der eksperimenteres. Vi finder, at dette generelt er tilfældet. Ledelseseksperimenterne vil i høj grad
kunne være relevante ved andre uddannelser eller andre partnerskabsinstitutioner og på et
lavere niveau på egen uddannelsesinstitution. Eksperimentet Blogs vil fx være relevant ved
andre uddannelser, som har en praktik, der foregår udenlands og med et praktikforløb, som
kan dække meget forskellige virksomheder og praktikindhold, mens det er mindre relevant
på uddannelser med en høj grad af struktur i praktikopholdet. Eksperimentet omkring Makkerskab kan være relevant på andre EUD-uddannelser, mens det måske allerede har været
prøvet på MVU- og KVU-uddannelser. Eksperimentet omkring Eksperiment laboratorium er
fx relevant ved andre uddannelser, hvor der er kontakt til klienter/patienter/borgere og med
et højt følelsesmæssigt indhold i kontakten. Vi er mindre overbeviste om, at eksperimentet
omkring undervisning i teams kan spredes – i givet fald skal det være til uddannelser, hvor
man ved, at eleverne bliver i uddannelsen i hele den periode, hvor teamet skal fungere.
En sidste præmis er, at eksperimentet skal bidrage med systematisk oversigt over og tilgængelig formidling af eksperimentet, dets metoder og resultater. Hvis man tager det eneste afsluttede eksperiment som eksempel, er det afrapporteret i en tidligere version af eksperimentrapporterne end den, som har været anvendt af de fleste eksperimenter, som indgår i midtvejsevalueringen. Evaluator vurderer, at det vil være svært at tilegne sig eksperiment ude-
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lukkende på baggrund af eksperimentbeskrivelsen. Vi har haft adgang til flere dokumenter
fra eksperimentet samt interview med den eksperimentansvarlige for at kunne forstå og
tegne eksperimentet. Ud fra den vekslende kvalitet og forskellighed i brug af de senere eksperimentrapporter og de problemer, der er omtalt i kapitel 5 (om kapacitetsopbygning)
omkring at læse eksperimentskabelonerne, er der grund til bekymring, om der aktuelt foreligger en tilstrækkelig tilgængelig formidling af eksperimenterne.
Sammenfattende ser vi et muligt spredningspotentiale i de fleste af de udvalgte eksperimenter. Potentialet ligger dog ikke direkte for, fordi de fleste eksperimenter ikke er formuleret
ind i en strategisk satsning, der har tænkt, at eksperimenterne kan/skal spredes efterfølgende. Derfor skal der efter eksperimentets gennemførelse arbejdes aktivt af blandt andet de
Faglige fælleskaber for at finde modtagere for spredning.

Herefter præsenteres de otte udvalgte modeleksperimenter.

4.2 Blogs
Hvor?
Eksperimentet Blogs er placeret ved uddannelsen Global Nutrition & Health, som er en bacheloruddannelse ved Metropol, der handler om ernæring og sundhed i et globalt perspektiv.

Længde og evalueringstidspunkt?
Eksperimentet er et langt eksperiment, som strækker sig over tre eksperimentperioder.
Midtvejsevalueringen er gennemført sidst i anden eksperimentperiode.

Program
Blogs er placeret under Program 1, Erhvervsrettet innovation. I eksperimentrapport 1 refereres til, at eksperimentet arbejder inden for følgende mål:



At de studerendes kompetencer inden for (sundheds-)kommunikation øges.
At de studerende oplever øget læring.

Evaluator vurderer, at eksperimentet i lige så høj grad kunne være placeret under Program 2,
Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv, hvor en af målsætningerne er ”at sikre
at elever og studerende får et større læringsudbytte af praktikken”.

Hypotese
Eksperimentet har to hypoteser:
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Professionel sundhedskommunikation gennem sociale medier
De studerendes formidlingskompetence inden for professionel sundhedskommunikation styrkes ved, at de som led i deres uddannelse selv anvender
og modtager feedback i brugen af sociale medier som kommunikationsmiddel.
Denne hypotese er baseret på antagelsen om, at studerende lærer ved at gøre.
Blogs som videndeling
Videndeling om praktikkens form, indhold, læringspotentialer og de studerendes refleksioner i relation hertil øges ved, at de studerende blogger herom.
Denne hypotese er baseret på antagelsen om, at praktikken er en meget central del af en professionsbacheloruddannelse, og at såvel studerende som undervisere har stor interesse i at få indsigt i professionens praksis, som de studerende efter endt uddannelse skal fungere i.
(Eksperimentrapport 1)

Ud over de to hypoteser arbejdes der også med tre fordele ved at have blogs (citeret fra
eksperimentrapport 1):
… 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.
Studentertilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 2012 viser, at der på flere af Metropols uddannelser i højere grad end det aktuelt er tilfældet, er behov for at inddrage
de studerendes erfaringer fra praktikken i den efterfølgende undervisning.
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, faglig profil og i de potentielle jobmuligheder,
som knytter an til denne.

Indsats og gennemførelse
Den studerende i international praktik anvender en blog til at reflektere over og rapportere
deres praktikophold ud fra en stuktur, som er udarbejdet af underviserne. Bloggen giver
praktikvejlederne en forbedret mulighed for at følge den studerende undervejs i praktikken
og de studerende en mulighed for at følge hinanden. Bloggen afløser en skriftlig praktikrapport, som først blev afleveret, når den studerende kom tilbage fra praktikopholdet, og som
ikke understøttede kommunikation og udveksling under opholdet. Bloggen træner endvidere den studerende i at kommunikere omkring sin praktik og den profession, den studerende
møder på sit praktiksted.
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De første to hold, som har anvendt blogs, har ført til, at nogle studerende har gjort stort
brug af blog og haft et stort udbytte, mens det næste hold på grund af kommunikationsvanskeligheder ikke i særlig høj grad anvendte blog:
… Nogen (på andet hold) har troet, at bloggen var for sjov, og de kunne gøre det,
hvis de havde lyst. Og det er problematisk, fordi de ikke kan bestå deres praktik, hvis
ikke de gør det. Der har vi ikke været klare nok, men jeg tror ikke det fremover bliver
et problem. (Eksperimentansvarlig)
Det har undervejs været et problem, at praktikvejledere ikke huskede at gå ind på de studerendes blog. Det søger de eksperimentansvarlige at ændre ved at lægge kalenderaftaler ind i
vejledernes kalenderprogram.
Erfaringer fra de første forløb bruges i de kommende forløb, og der er gennemført en intern
evaluering af det første holds erfaringer. Det er evaluators opfattelse, at der foregår et reflekteret arbejde omkring at forbedre eksperimentet på vej til at blive til en fast praksis for
uddannelsen.
Eksperimentet arbejder inden for Eksperimenthjulet, og de eksperimentansvarlige lærer af
erfaringerne, hvilket peger mod, at der i løbet af de tre eksperimentperioder, kan udvikles et
koncept, som bliver til en ny praksis.
Evaluator vurderer, at indsatsen finder sted, men samtidig kunne der have været gjort mere
for, at eksperimentet i endnu højere grad var blevet afprøvet af studerende og undervisere.
Eksperimentet er ved midtvejsevalueringen på et stadie, hvor det stadig handler om at få
indført en praksis med at anvende blogs. Der er langt mindre fokus på, hvordan man bedst
muligt anvender en blog i forhold til at øge de studerendes læring.

Bidrag til projekt og programmål
Eksperimentet er udviklet på Global Nutrition & Health og må betragtes som en lokal idé, der
ønskes fremmet lokalt. Det er muligt for Metropol at tage ideen ind som en del af en strategi, men det har ikke været tilfældet på tidspunktet for midtvejsevalueringen.
Blogs har arbejdet inden for Eksperimenthjulet og har fx kontakter til det brede uddannelseslaboratorium gennem kompetenceudviklingstilbud og ved at fremlægge eksperimentet
på et akademi. Lokalt synes eksperimentet ind til videre at være afgrænset til egen uddannelse.
Samlet set viser evalueringen et eksperiment, som foregår relativt isoleret, men som har
potentialer til spredning.
Eksperimentet bidrager til Program 5 ved at etablere refleksion over praktikken, mens den
foregår, hvilket giver mulighed for en forbedret dialog mellem underviser og studerende,
som potentielt kan styrke den studerendes udbytte af praktikken. Blogs bliver taget positivt
imod af de fleste studerende, men om eksperimentet rent faktisk fører til eller kommer til at
føre til øget læring er ikke muligt at afgøre ud fra midtvejsevalueringen.

Spredning og spredningspotentiale
Ud fra interviewet med de eksperimenterende er spredningspotentialet stort i forhold til to
typer af uddannelser:


Uddannelser, som har praktikophold i udlandet, fordi anvendelse af blog giver mulighed for kommunikation og vejledning om praktikken mellem studerende og vejle-
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der undervejs. Endvidere giver blog mulighed for, at de studerende kan kommunikere og lære af hinanden, mens de er i praktik.
Uddannelser hvor de studerende har en praktik, hvor indholdet af praktikken i høj
grad er styret af praktikvirksomhedens arbejdsfelt modsat brancher, hvor der er en
høj grad at styring af indholdet i praktikken (fx sygeplejeuddannelsen).

I bredere forstand kan det være meningsfyldt for alle uddannelser med praktikophold at lade
sig inspirere eller udfordre af, om den traditionelle praktikrapport kan erstattes eller suppleres af en blog.
Evaluator vurderer, at der er et stort spredningspotentiale i at anvende en blog under praktikken på grund af de allerede nævnte fordele ved at kunne kommunikere mellem underviser
og studerende og mellem studerende under praktikken.
Det er ikke ved evalueringstidspunkt lykkedes at sprede ideen om blogs til de dansksprogede
ernærings- og sundhedsuddannelser, som bor i samme hus eller til andre uddannelser ved
Metropol eller ved andre af partnerskabsinstitutionerne. De eksperimenterende har fortalt
de praktikansvarlige på de andre interne uddannelser om blogs, men der har endnu ikke
været interesse eller tid til at sætte sig ned og afklare en eventuel konkret spredningsmulighed. De eksperimenterende oplever, at den umiddelbare interesse har været større fra uddannelser på andre partnerskabsinstitutioner.
De eksperimenterende giver udtryk for, at det især vil blive den færdige guide til, hvordan de
studerende skal agere, når de anvender blogs i praktikken, som vil være egnet til at sprede.
Som evaluator tænker vi, at det i første omgang handler om at få andre interesseret i ideen
om at anvende blogs og dernæst kan det være en hjælp, hvis man kan læse sig til hvilke iterationer og forbedringer, som er fundet sted i det konkrete eksperiment med henblik på at
overveje, om erfaringerne kan anvendes på egen praksis.

Eksperimentets relation til uddannelseslaboratoriet
I interview med de eksperimentansvarlige fremgår det, at de oplever, at eksperimentet passer godt ind i den ramme som de ser, er til stede i uddannelseslaboratoriet. Der er samtidig
en klar forestilling om, at blogs også ville være sat i gang, hvis ikke Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium havde været der. Men det er på ingen måde sikkert, det ville have
været i samme skala og med samme intensitet.

4.3 Simulation laboratorium
Hvor?
Eksperimentet Simulation laboratorium er placeret ved sygeplejeuddannelsen på Metropol.
Simulationen gennemføres på modul 7, hvor de studerende er knap 2 år fremme.

Længde?
Eksperimentet er et kort afgrænset eksperiment, som har kørt i første eksperimentperiode.

Program
Eksperimentet er placeret under Program 1, Fag og faglighed på nye måder.
Evaluator vurderer, at eksperimentet også berører Program 2, Nye samspilsformer mellem
uddannelse og erhverv. Dette skyldes, at eksperimentet søger at forberede den studerende
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bedre til praktikken med udgangspunkt i kendte behov hos praktikvirksomheder (aftagerperspektivet).

Hypotese
Eksperimentets hypotese er rekonstrueret, fordi der i første eksperimentperiode ikke blev
arbejdet med en helt så finmasket eksperimentrapport til at beskrive eksperimenter.

Ved at lade en professionel skuespiller spille rollen som patient i form at en
øvelse i et simulationslaboratorium er det muligt at give de studerende en
bedre kompetence til at varetage pleje og behandling af patienter og borgere i korterevarende forløb end tidligere. Dermed sker en bedre forberedelse
til praktikperioden, men også til arbejdsmarkedet.
Konstrueret af evaluator

Hvad udfordres?
Det væsentligste problem eksperimentet udfordrer er, at der er brug for, at både den færdiguddannede sygeplejerske og den sygeplejestuderende, som er i praktik, kan håndtere
kontakten med patienter og borgeren. I eksperimentrapporten fremgår, at ”overalt i Sundhedsvæsenet efterspørger aftagere af dimittender fra sygeplejerskeuddannelsen, at disse har
kompetencer til at varetage pleje og behandling af patienter og borgere i korterevarende forløb”. Underviserne har selv observeret, at praktikstederne i højere grad var begyndt at give
tilbagemeldinger, som viste, at de studerende ikke var godt nok forberedte til at kunne samtale med patienter/borgere, i det man betegner som kortvarige patientforløb.
Ideen til eksperimentet er vokset frem i undervisergruppen. Konkret stammer inspirationen
til den konkrete forandring fra et stuegangsforløb med medicinstuderende, hvor de sygeplejestuderende deltager i en udskrivningssamtale:
… Mine kolleger har deltaget i det. Vi spurgte hinanden, kan vi lave det hos os selv?
(Eksperimentansvarlig)
Eksperimentet bygger på et forarbejde med indsamling af viden fra praktiksteder og studerende, som tidligere har været i praktik, der indgår som input til de forandringer, som gennemføres. Der etableres hermed en praktisk viden om, hvad for et udgangspunkt man aktuelt står på.

Indsats og gennemførelse
To hold af studerende har gennemført Simulation laboratorium inden for rammerne af eksperimentperioden.
Den væsentligste aktivitet er, at en professionel skuespiller er modpart i den studerendes
dialog omkring en patientcase, som er hentet fra den studerendes egen praksis. Dermed
gøres relationen mere virkelig end, hvis den som tidligere baserer sig på en relation mellem
studerende eller mellem studerende og underviser.
Eksperimentet er ved intern evaluering vurderet positivt af studerende og de involverede
undervisere. Den positive vurdering har været baggrund for at justere eksperimentet og
implementere det i uddannelsen generelt.
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Efter eksperimentperiodens afslutning er der sket en udvidelse og ændring af Simulation
laboratorium sådan, at casen nu i stedet er skrevet af undervisere med baggrund i en virkelig
situation og simulationen er blevet opdelt i to forløb.
Ændringerne er gennemført på baggrund af en evaluering initieret af eksperimentet, hvor de
studerende har evalueret efter Delphi-metoden og underviserne omkring holdene deltaget i
et kvalitativt gruppeinterview.
Eksperimentet lever eksemplarisk op til at orientere sig om, hvad udfordringen er, udtænke
og gennemføre et eksperiment, som er et svar på udfordringen, evaluere og tilrette eksperimentet, så det kan spredes i fuld skala på uddannelsen. Eneste mangel, som kunne gøre
ekspimentet fuldendt, er en systematisk undersøgelse af, om aftagersiden også oplever de
forbedringer af evne til at kommunikere med patienter i korte forløb, som studerende, undervisere og enkeltaftagere rapporterer.

Forundersøgelse
Ideelt set skal eksperimentet redegøre for, hvilken viden man tager udgangspunkt i og står
på. Simulation laboratorium har ikke et eksplicit teoretisk udgangspunkt, men bygger som
fortalt på erfaringer fra medicinstudiet.
Derudover er der etableret en grundig forundersøgelse, hvor de forskellige former for praktiksteder er blevet interviewet om, hvor der opstår korttidssamtaler. Det handler fx om distriktspsykiatrien, psykologisk ambulatorium og hjemmeplejen. Interviewene afdækker samtidig de problemstillinger, der er i kontakten mellem behandler og patient/borger og søger
efter den ideelle kommunikation, hvor den studerende lever sig ind og viser empati og forståelse for klientens situation.

Bidrag til projekt og programmål
Anvendelse af en skuespiller til dialog omkring praktik er ikke ny generelt, men den er ny på
sygeplejeuddannelsen. Set i det perspektiv er eksperimentet ikke innovativt og fornyende,
men gennemførelsen af det kan potentielt gøre flere uddannelser opmærksomme på fordelen ved metoden.
Set på sine egne præmisser synes eksperimentet på baggrund af behov i praktikvirksomheder at øge de studerendes parathed til at møde klienter i korte forløb i praktikken og dermed
bidrager eksperimentet med sin målopfyldelse også til at opfylde mål, som især er placeret i
Program 2.
Som eksperiment betragtet er det begrænset, hvad der er blevet udfordret og sat i spil, men
resultater synes stabile og yderst anvendelige.

Spredning og spredningspotentiale
Efter eksperimentets afslutning og den ændring, som er beskrevet under indsats og gennemførelse, er eksperimentet spredt til at dække alle studiehold på sygeplejeuddannelsen
og dermed til at være en del af den ordinære drift. Eksperimentet er et godt eksempel på et
eksperiment, som ændrer på en uddannelses indhold ved at eksperimentere på få hold,
hvorefter eksperimentet vurderes som vellykket, og der sker en udbredelse til hele uddannelsen.
De eksperimenterende har fortalt om metoden og de gode resultater på andre sygeplejeuddannelser, men ingen har så vidt de ved, taget metoden til sig.
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Resultaterne fra eksperimentet er spredt internt på møder i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
Eksperimentet har et spredningspotentiale på uddannelser, hvor der et forholdsvis klart
defineret indhold i praktikken, og hvor de studerende arbejder i relationer, som indebærer
potentielle følelsesmæssige belastede relationer (som fx til borger/patient).
Som en refleksion over spredning kan nævnes, at den metode, som er afprøvet på sygeplejeuddannelsen, har været anvendt i en lignende form på medicinstudiet ved Københavns
Universitet i en længere periode. Der er således rigtig god brug for mere spredning på tværs
af uddannelsesinstitutioner. Spredning inden for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium kan forhåbentlig betyde, at andre uddannelser hurtigere kan afklare, om de også kan
bruge den metode, som eksperimentet benytter.

At bidrage til projekt og programmål
Eksperimentet bidrager ved at forberede den studerende bedre til praktikophold og har
derved fokus på, at der i uddannelsesdelen arbejdes med at styrke aftagerperspektivet. Eksperimentet bidrager også ved at forandre på selve undervisningen til at skabe fag og faglighed på nye måder.

Nyhedsværdi
Eksperimentet har en klar nyhedsværdi internt på sygeplejeuddannelsen, men metoden er
tidligere anvendt på fx medicinstudiet, og derfor vurderes nyhedsværdien som begrænset.

Eksperimentets relation til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
Den eksperimentansvarlige fortæller ”at det lå lige til højrebenet” at placere eksperimentet
inden for rammen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Det handlede om at
springe på hesten, når muligheden var der.
Eksperimentet er på flere måder eksemplarisk i forhold til Eksperimenthjulet i og med, at det
har indsamlet viden blandt aftagere i praktikken og blandt tidligere studerende i praktikken
omkring behovet for praktikanters kunnen i forbindelse med kortvarige forløb med patienter/borgere, og i form af den evaluering der er gennemført, som har muliggjort en tilpasning
af eksperimentet, der igen har gjort det muligt at implementere det i fuld skala i praksis.
Eksperimentets tilknytning til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium under udførelsen er primært baseret på, at de tilførte midler gav et rum til at gennemføre eksperimentet.
Eksperimentet kunne formodentlig være gennemført uden Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, men fx bærer forarbejde og evalueringsindsats præg af at være tænkt inden for uddannelseslaboratoriets rammer.

4.4 Nye ledelsesformer og samarbejdsformer
Hvor?
Eksperimentet ”Nye ledelsesformer og samarbejdsformer” foregår i ledelsesgruppen på
SOSU C.

Længde?
Eksperimentet er et langt eksperiment, som kører over tre eksperimentperioder. Evalueringen dækker eksperimentets første periode, som var placeret i anden eksperimentperiode.
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Program
Eksperimentet er placeret under Program 3, Nye ledelsesformer og programmålet Innovationsledelse.

Hypotese
Hvis der foregår målrettet og systematisk indsamling af viden og erfaringer
fra andre institutioner, og der foregår mere målrettede drøftelser i ledergruppen om nye og anderledes ledelsesopgaver, vil det fremme en forandrings- og innovationsparathed i ledergruppen. (Eksperimentrapport 1)

Hvad udfordres?
… Eksperimentet adresserer udfordringen med at nyskabe og samskabe nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer, der kan bruges til at løse SOSU C’s kerneydelse i
en foranderlig verden. (Eksperimentrapport 1)
Den primære anledning til at sætte eksperimentet i gang var at gøre ledelsesgruppen parat
til at kunne håndtere forandringer, som er på vej. Det handler fx om en kommende erhvervsskolereform med unge- og voksenspor, om kravet om øget kvalitet i erhvervsuddannelserne
og om at omsætte OK13 til konkret ledelse på skolen.
Den ydre udfordring er de forandringer, som er på vej, mens den indre udfordring er at sætte
fokus på at udvikle ledergruppen, således at den kan håndtere de nye udfordringer.
… Hvis der foregår målrettet og systematisk indsamling af viden og erfaringer fra
andre institutioner, og der foregår mere målrettede drøftelser i ledergruppen om nye
og anderledes ledelsesopgaver, vil det fremme en forandrings- og innovationsparathed i ledergruppen. (Eksperimentdeltager)

Indsats og gennemførelse
Nye ledelsesformer og samarbejdsformer er et eksperiment i ledelsesgruppen, som handler
om at gøre ledelsesgruppen parat til at møde ydre forandringer i form af en kommende erhvervsskolereform fx med unge- og voksenspor, et krav om øget kvalitet i erhvervsuddannelserne og OK13, som skal omsættes til nye ledelsesformer på skolen.
I stedet for at begynde at løse de udfordringer, man vidste, man stod over for i foråret 2013,
har man valgt først at gennemføre eksperimentet og vente med at begynde arbejdet med at
løse udfordringerne til efter, første eksperimentperiode er afsluttet.
Der er gennemført en række forskellige typer af aktiviteter for og af ledelsesgruppen. Aktiviteterne dækker fx:





Øverste leder bad indledningsvis alle deltagere om at skrive et mindre notat ”om jeres individuelle udgangspunkt for vores fælles ledelseseksperiment”.
Medarbejdere uden for ledelsesgruppen har holdt oplæg for denne.
Der har været inviteret gæster udefra til at fortælle om erfaringer.
Enkeltpersoner er gået ud til andre uddannelsesinstitutioner (i Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium) og har hentet viden tilbage til gruppen.
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Skriftliggørelse i en samarbejdskultur som primært er mundligt.
Mulighed for at tale åbent om ledelse og værdier internt.

Resultatet er ifølge de eksperimenterende, at der er skabt rum til at modtage input og til at
diskutere ledelse med hinanden og til at lytte til og spørge til hinandens forskelligheder. Ledelsesgruppen har fx tidligere brugt dage sammen, men det løft man fik, har ofte været
svært at tage med ind i hverdagen bagefter. I det gennemførte eksperiment har det været
anderledes:
… Vi gør det to gange om året, hvor vi tager en dag ud af kalenderen, og væk fra
dagligdagen og vi flyver, men bum, så lander vi i vores virkelighed igen, og tænker
det var et smaddergodt oplæg. Men omsætningen af det, hvor blev den af?
Det vi har gjort ved hinanden (i eksperimentet) har smittet af på en anden måde,
fordi vi alle har haft den opgave at tænke anderledes. (Eksperimentdeltager)
Eksperimentdeltagerne fortæller, de har skabt et rum, hvor tingene bliver taget mere alvorlige. Et rum, hvor man slipper de daglige udfordringer og har maksimalt fokus på det ledelsesrum, som eksperimentet skaber. Det er lykkedes at kunne skabe et sceneskift mellem
eksperiment og hverdag.
Når eksperimentet lykkes med at holde fokus, er en af grundene, at der har været et ydre
pres om at afslutte første del af det, at komme til et sted, hvor der kan handles konkret:
… Det er lykkedes, fordi det har været kort. Vi er nødt til at performe, fordi der er
kort tidsfrist, vi skal til at forhandle med vores TR. (Eksperimentdeltager)
De eksperimenterende fortæller, at uden eksperimentet havde ledelsesgruppen formodentlig gået i gang med at løse de udfordringer, de stod over for med det samme (i foråret 2013).
En del af innovationen har været, at gruppen først skulle opbygge et fælles grundlag, inden
man handler:
… Hvis ikke det var et eksperiment, kan det godt være, vi var gået i gang med noget
konkret på et tidligere tidspunkt. Det er blevet skubbet. Det er innovativt at sige, der
må ikke træffes beslutninger endnu. (Eksperimentdeltager)
Man arbejder således på kanten af det, der skal udføres, men vælger på trods af dette at
arbejde generelt og systematisk, inden der vil blive arbejdet konkret med de nye udfordringer, som skolen står overfor.
Det har undervejs været svært for nogle af deltagerne at se, at der var fremdrift hos dem
selv. I de tilfælde har andre trådt til og forsøgt at hjælpe med, at man kunne se sin egen
fremdrift.
Ledelsesgruppen mener, at man ved at gennemføre eksperimentet har taget sin egen medicin og viser, at man tager Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium alvorligt. Det har
været en vigtig læring, at eksperimenter ikke kun er noget, der foregår i afdelingen, men er
noget man selv deltager i og satser sig selv i.
Som egen-evaluering er blandt andet gennemført et internt evalueringsinterview, som leder
efter tegn på, at deltagerne er blevet mere forandringsparate, om deltagernes vision har
ændret sig, og om indsamlingen af viden og input har været systematisk nok.
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Bidrag til projekt og programmål
Eksperimentets metode med at tænke vidensopbygning, inden der skal tages beslutninger
om forandringer, synes at være eksemplarisk udført og er en oplagt inspiration for andre
lederfora.
Som eksperiment betragtet har man sat ting på spil, som man tidligere bare ville have gjort
og sat i gang.
Evaluator vurderer, at eksperimentet i væsentlig grad bidrager til målet om at styrke innovationsledelse, som ligger i program 3. Eksperimentet bidrager til, at lederne i de involverede
institutioner oplever, at institutionen er blevet bedre forberedt til at møde skiftende behov
fra omverden og erhverv.

Spredning og spredningspotentiale
Eksperimentet er ikke spredt internt ved tidspunktet for evalueringen. Der er fortalt om forløbet og de foreløbige resultater ind i programgruppen og andre steder i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
Evaluator vurderer, at eksperimentet som idé har et stort spredningspotentiale i andre organisationer, der har en vis fælleshed i den kerneopgave, som organisationen skal løse. Eksperimentet behøver ikke foregå i en ledergruppe, men kan også anvendes i en lærergruppe,
som har brug for at arbejde med at møde nye fælles mål.
I forhold til spredning er det svært at give en præcis opskrift på indholdet af aktiviteter og i
den indsats, som vil kunne anvendes i andre sammenhænge. Indsatsen vil afhænge af, hvad
det er for en gruppe, som vælger at gennemføre eksperimentet, og hvilke udviklingszoner
den har. På den måde er eksperimentet en ramme, som man selv skal kunne fylde ud. Det at
eksperimentet er lykkedes på SOSU C skyldes i høj grad arbejdsformen, og at alle i gruppen
har taget eksperimentet seriøst.

Nyhedsværdi
Evaluator vurderer, at eksperimentet har væsentlig nyhedsværdi, fordi det viser, at en organisation udskyder beslutninger og arbejder med at skaffe sig ny viden med det mål at kunne
tage mere kvalificerede beslutninger. Samtidig er det medlemmerne af organisationen, som
selv er med til at organisere, hvor og fra hvem den nye viden skal komme.

Eksperimentets relation til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
Der er i fællesskab arbejdet med Eksperimenthjulet blandt ledergruppen i forhold til at udføre eksperimentet, og lederne møder hjulet i de sammenhænge, hvor der er eksperimenter i
egne afdelinger. Koordinator er blevet tildelt en særlig rolle i forhold til det konkrete eksperiment og har været drivende i at udarbejde eksperimentrapporter.
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium tilbyder en ramme og en forpligtelse, som
hjælper med at gennemføre eksperimentet. Faserne og forpligtelsen på at gennemføre inden for en aftaleperiode er med til at sikre, at eksperimentet gennemføres. Der bliver talt om
et innovativt benspænd, som sikrer, at man bliver færdig til tiden:
… Hele setuppet omkring uddannelseslaboratoriet og perioderne kan vi ikke påvirke,
det er en innovativt benspænd, der virker, for så bliver man færdig, fordi man skal.
(Koordinator)
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Eksperimentets fortsættelse
Eksperimentet fortsætter i endnu to eksperimentperioder. Man går videre med den samme
udfordring, men forandrer hypoteserne. Øverste leder har indledt med at bede ledelsesgruppen skrive et nyt notat om, hvor fokus er på, hvor skolen er henne om 1½ år.

4.5 Clusters
Hvor?
Eksperimentet Clusters foregår ved Multimediedesigneruddannelsen på KEA.

Længde?
Eksperimentet er et eksperiment, som kører over to eksperimentperioder. Eksperimentet er
evalueret ved afslutningen af eksperimentets første periode.

Program
Eksperimentet er placeret under Program 2, Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv.
Evaluator vurderer, at eksperimentet også berører program 4, Uddannelse med fokus på
aftagernes og brugernes behov.

Hypotese

En øget fokusering på virksomhedernes udvikling/gevinst ved at uddanne
elever/studerende og samarbejde med skolerne vil skabe flere praktikpladser.
Eksperimentet kommer til at foregå i to tempi: første del, hvor hypotesen
om virksomhedernes interesse og afklaring af værdiskabelse foregår (periode 4), og anden del, hvor videndelingsmodellen testes i praksis (periode 5).
(Eksperimentrapport 1

Hvad udfordres?
De primære udfordringer er, hvordan flere kommer i udenlandsk praktik, og hvordan der
skabes en øget internationalisering og et samarbejde med udenlandske praktikvirksomheder.
Clusters er et ambitiøst eksperiment, hvis primære mål er at danne netværk mellem udenlandske og danske praktikvirksomheder med KEA som omdrejningspunkt og facilitator.
KEA skal i forvejen arbejde med at skabe forskningstilknytning til uddannelsen og en af ideerne er at præsentere forskning på en måde, så virksomheder får en interesse i at have en
tilknytning til erhvervsakademiet, som ligger ud over relationen til den enkelte praktikant.
Ved at tilbyde gode praktikanter og forskningstilknytning er det et mål at skabe øget internationalisering både i form af flere danske praktikanter i udlandet og i form af at støtte op
omkring de udenlandske og danske praktikvirksomheders internationalisering.
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Indsats og gennemførelse
Eksperimentet opererer med en række mulige indsatser:






Undersøge hvad udenlandske praktikvirksomheder kunne forestille sig at få fra KEA
gennem internationale praktikkonsulenter, der arbejder i Berlin og Barcelona.
Undersøge hvordan KEAs forskningstilknytning kan skabe værdi for udenlandske og
danske praktikvirksomheder.
Undersøge hvilken ny viden virksomhederne kunne være interesserede i at få og give, samt hvad virksomhederne kunne tænke sig at lægge ind i begrebet at få en studerende ud gennem de studerendes praktikrapporter.
Skabe netværk mellem udenlandske og danske praktikvirksomheder med KEA som
omdrejningspunkt.

Indsatserne var ikke afsluttede ved den eksterne midtvejsevaluering. Ud over, at der er
igangsat en undersøgelse af, hvad udenlandske virksomheder kunne forestille sig at få fra
KEA gennem internationale praktikkonsulenter, der arbejder i Berlin og Barcelona, var det
for evaluator svært at få øje på, hvad som var sat i gang.
Fx fortæller de eksperimenterende, at arbejdet med at gennemgå de studerendes praktikrapporter i foråret 2013 ikke er gennemført, fordi det har været sommerferie, og eksperimentperioden har ligget rigtig dårligt, fordi den starter op, hvor de studerende ikke er i praktik. Men man er på vej til at gå i gang ved tidspunktet for midtvejsevalueringen.
Det er evaluators vurdering, at der endnu ikke foreligger et resultat af indsatserne, og det
ikke er alle indsatser, som er gennemført.

At bidrage til projekt og programmål
Eksperimentet er tænkt inden uddannelseslaboratoriet og kunne muligvis have været skærpet eller afgrænset i sin indsats og dermed gjort bedre gennemførligt, hvis beskrivelsen i
eksperimentrapport 1 havde været behandlet i dialog med et Fagligt fællesskab eller lignende. Set i dette perspektiv giver det mening, at eksperimenter formuleres i dialog mellem et
Fagligt fælleskab og de potentielt eksperimenterende.
Som idé synes eksperimentet at bidrage stærkt til programmål Program 2, Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv, men det kan ikke ved midtvejsevalueringen afklares, om
det vil lykkes.

Spredning og spredningspotentiale
Eksperimentet havde ved midtvejsevalueringen ingen resultater, som var spredt.
Ifølge de eksperimenterende kan eksperimentet potentielt spredes til andre uddannelser
under KEA.
Evaluator vurderer, at der er en række innovative ideer i eksperimentet, som fx at skabe en
relation til danske og udenlandske virksomheder ved at præsentere dem for bearbejdet
forskning. Det er dog på nuværende tidspunkt svært at se, om og hvordan de vil og kan blive
realiseret. Evaluator vurderer, at det vil blive en udfordring at få de udenlandske praktikvirksomheder til at se et formål med at have en relation til KEA, som ligger ud over selve relationen omkring praktikanten.

Side 53 af 117

Eksperimentets relation til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
Eksperimentansvarlig beskriver det som et atypisk eksperiment, fordi det ikke har været inde
i en proces om at generere ideer til eksperimenter og heller ikke oprindeligt været inde i den
proces, som ligger i at formulere eksperimentet i eksperimentrapport 1:
… Vi er kommet ind ad sidedøren, men nu er vi ved at komme ind i det. Det har ikke
startet som et UddX-eksperiment, det var noget vi lavede. Så var der noget i forvejen, som passede godt ind i det. Så det UddX kunne gøre var at bringe ressourcer og
fremdrift i det. (Eksperimentansvarlig)
Eksperimentet bærer præg af en række ambitiøse ideer, som synes at udvikle sig undervejs.
Eksperimentet kunne med fordel drives mere i pagt med Eksperimenthjulet, således at de
steder, hvor der mødes modstand, og eksperimentet ikke lykkes, bliver evalueret og kan
forlades til fordel for at finde nye veje.

4.6 Det personlige entreprenørskab - undervisningsbaseret vejledning
Hvor?
Eksperimentet kører på fem områder på TEC: HTX (1. klasse), 10 kl. (1. klasse), grundforløb på
EUD (2 hold) og i Afklaringscentret (1 hold).

Længde?
Eksperimentet kører i eksperimentperiode 2, 3 og 4. Indsatsen på de 5 ovennævnte områder
er igangsat primo september 2013 og afsluttes ultimo december 2013. Eksperimentet evaluereres i januar, hvorefter det justeres og fortsætter en runde mere i foråret. På baggrund af
evalueringerne beslutter man, om noget skal driftes i skoleåret 2014.

Program
Undervisningsbaseret vejledning ligger under program 5, Nye vejledningsformer med målsætning om, at minimum 5 % af de studerende skal møde nye vejledningsformer.

Hypotese
Med vejledning som et fag tilbyder vi elevgrupper vejledning i et bredere
perspektiv, hvor fokus flyttes fra individet til også at omhandle strukturelle forhold, såvel på skolen som i samfundet. Vejledning som fag vil
tilføre eleverne en bredere og mere fælles viden, der gør det muligt for
dem i højere grad at opnå et personligt entreprenørskab i relation til et
uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv.
(Eksperimentrapport 1)

Hensigten med undervisningsbaseret vejledning er at understøtte elevernes udvikling af
personligt entreprenørskab eller selvforvaltning gennem motivation og faglig sikkerhed. Det
skal adressere den udfordring, at mange elever oplever en høj grad af frihed i kraft af mange
mulige livsvalg, men at de mange valg samtidig kan give anledning til usikkerhed. Det ligger i
hypotesen, at undervisningsbaseret vejledning kan understøtte elevernes personlige entre-
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prenørskab ved at give dem redskaber til og viden om informationssøgning, som kan styrke
deres beslutningsgrundlag i forhold til valg rettet mod uddannelse og arbejdsmarked.

Hvad udfordres?
Ideen om at arbejde med undervisningsbaseret vejledning er født i EUD, da der er mange
elever, man aldrig møder i vejledningen, ligesom der er mange af de temaer, man diskuterer i
de gymnasiale uddannelser eller 10. klasser, som ikke er en del af undervisningen i EUD. Det
er disse udfordringer, der adresseres med eksperimentet med undervisningsbaseret vejledning.
Der er mål om en kollektiv dimension i vejledningen, som knytter sig til a) at nå elever, der
ikke opsøger den individuelle vejledning og b) at skabe kollektive læreprocesser på baggrund
af delte eller forskellige erfaringer på holdet.
Vejledningen skal adressere elementer, der ligger uden for undervisningen, men som har
indflydelse på denne. For eksempel betydningen af søvn, kost og brug af computer.
Eksperimentet adskiller sig fra tidligere forsøg med gruppevejledning på TEC ved at være
skemalagt. Tidligere har gruppevejledning enten foregået efter skoletid, eller det har taget
tid fra undervisning. Eksperimentet med undervisningsbaseret vejledning indebærer samtidig en større forpligtelse på at beskrive, hvad man gør og evaluere praksis, end man har været vant til på vejledningsområdet. Dette indebærer en forpligtelse til at være systematisk i
forhold til at finde ud af, hvad der virker.

Indsats og gennemførelse
Fokus i eksperimentet er at
1) eksperimentere med, hvilke temaer den kollektive vejledning skal omhandle og
2) eksperimentere med, hvilke metoder der er hensigtsmæssige i den undervisningsbaserede vejledning.
Begge dele med henblik på styrkelse af elevernes personlige entreprenørskab.
I eksperimentets første fase har man afdækket, hvad der i forvejen ligger i fagene eller bliver
varetaget af Studievalg København for at finde ud af, hvor det giver mening at supplere med
undervisningsbaseret vejledning. Der er stor forskel på de forskellige uddannelser på TEC, og
det fremhæves som en central forskel på EUD og HTX, at der er flere brede tematikker, der
adresseres i de gymnasiale uddannelser.
Det Faglige fællesskab har udviklet et katalog over vejledningstemaer med dertil hørende
værktøjer. Den undervisningsbaserede vejledning gennemføres som sessioner af 90 min.
med en kombination af oplæg/information og praktiske opgaver/øvelser. I det omfang, det
er muligt, afsluttes en session med, at eleverne får/påtager sig en opgave, som gennemføres
inden næste session. Både kataloget over temaer og værktøjskassen er åben i den forstand,
at man på de enkelte uddannelser kan udvælge, hvilke man finder mest relevante at eksperimentere med.
At der er tale om et eksperiment betyder, at man fortsat har fokus på, om det er de rette
temaer og redskaber, der inddrages i vejledningen. Der er således lagt op til, at man kan skifte dem ud undervejs, hvis det viser sig, at andet er mere hensigtsmæssigt.
På Afklaringscentret arbejder man med alle ni temaer, det samme gælder EUD. På HTX og 10.
klasse har man udvalgt nogle temaer.
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Eksperimentet afvikles parallelt på de medvirkende uddannelser og ikke som kaskade, da
samtidigheden giver anledning til stort gensidigt engagement og opmuntrer til, at man lærer
af hinanden. Diskussioner i det Faglige fællesskab understøtter refleksioner over, hvordan
man tilgår eleverne, oplever de problemer, eleverne sidder med, hvordan man bruger sit
team, og hvordan man som vejleder samarbejder med lærerne. Der stilles i interviewet med
eksperimenterende spørgsmål ved, om man ville kunne skabe det samme ejerskab og engagement i det Faglige fællesskab, hvis der havde været tale om et kaskadeeksperiment.
Piloteksperimenter
I eksperimentperiode 2 har man kørt for-eksperimenter om undervisningsbaseret vejledning
på EUD og HTX. Erfaringerne har dels været med brugen af konkrete metoder, som er taget
ind i en revision af eksperimenterne i eksperimentperiode 3, dels har det vist sig hensigtsmæssigt at lave en opfølgning på den undervisningsbaserede vejledning senere i uddannelsesforløbet.
For-eksperimenterne har givet anledning til refleksioner, som kan kvalificere vejledningen
generelt fx, hvad det vil sige at lave undervisningsbaseret vejledning, hvilke relationer man
skal indgå i som vejleder, og hvad man får ud af at observere hinandens vejledning. Disse
erfaringer er blevet fremlagt og drøftet i vejledningsnetværk. Egen-evalueringen af foreksperimenterne peger på, at flere elever oplever at blive set/hørt af en vejleder.

Eksperimentets relation til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
Ifølge den eksperimentansvarlige er det fantastiske ved Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, at man tvinger organisationen til at tænke nyt. Eksperimentdeltagerne fortæller,
at etablering af rammer for kollektiv vejledning er et meget udtalt behov, fordi mange af de
ting, der drøftes i den individuelle vejledning, vil give mere mening at drøfte kollektivt. Samtidig oplever de, at de ressourcer, de får tilført i kraft af kompetenceudviklingsmuligheder, er
gode. Eksperimenterne åbner også mulighed for at være fremtidsrettede og prøve nogle af
de ting af, man godt kunne tænke sig i fremtiden.
Det opleves som positivt, at eksperimenttanken gør det legitimt at prøve ting af, som man
ikke ved, om virker. Det gør det legitimt at fejle eller positivt formuleret, at det er legitimt at
tage fejl og blive klogere undervejs. Det fremhæves i den forbindelse, at en af de positive
erfaringer fra for-eksperimentet er, at det er legitimt at lege med henblik på at blive klogere
på en bestemt metode.
En sideeffekt ved eksperimentet om undervisningsbaseret vejledning er, at kendskabet til de
andre vejledere er blevet større. De giver som eksempel, at hvis man har en elev, der skal
skifte studieretning, er det blevet nemmere og hurtigere at henvise denne til relevante andre
vejledere. Vejlederne har fået flere ’vejleder-kolleger’, man finder ud af, hvad man kan lære
af hinanden.
Planer om evaluering
Det er planlagt at evaluere hovedindsatsen i efteråret 2013 på tværs af de fem områder op
imod målet om, at eleverne skal udvikle personligt entreprenørskab, og om/hvordan de ni
temaer og de forskellige redskaber bidrager til dette. For at kunne lave denne evaluering skal
der findes indikatorer på personligt entreprenørskab og på effekten af de pædagogiskdidaktiske metoder.
Evaluering på tværs skal laves af den eksperimentansvarlige i samarbejde med tovholder. Der
er lavet udkast til evalueringsdesign af et af medlemmerne fra det Faglige fællesskab, og der
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har været afholdt et møde med projektgruppen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium omkring evalueringen.
Eksperimentdeltagerne oplever et paradoks: Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
vil gerne understøtte evalueringen og sikre kvaliteten i denne, men samtidig vil de gerne
have, at eksperimenterne gør det selv, og selv laver spørgeskemaer. P.t. er der indgået aftale
om at udarbejde spørgeskemaer i samarbejde med en medarbejder fra Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratoriums projektgruppe. Samtidigt er det uafklaret, om projektgruppen
har ressourcer til at bistå eksperimentevalueringen, og det har taget tid at afklare dette.
Det fremhæves, at det ville være optimalt, hvis der blev faciliteret en proces/brainstorm,
gerne af udviklingsafdelingen på TEC, med hvert af de områder, der gennemføres deleksperimenter på, hvad der er indikator for, om deleksperimentet når sine mål, og at disse bliver
brugt som udgangspunkt for en evaluering.
Tovholderen og den deltager, der har deltaget på evalueringsworkshoppen, giver udtryk for,
at de ikke er i en position, hvor de kan formulere indikatorer eller succeskriterier på tværs af
deleksperimenterne, men måske til nød kan gøre det inden for egne uddannelser. Derfor
efterspørges hjælp, gerne fra udviklingsafdelingen, til at formulere indikatorer/succeskriterier på tværs.
Paradokset forstærkes således af ønsket om at lave sin evaluering bedst muligt og lave den
’rigtigt’, hvorfor man ikke bare kaster sig ud i den, men samtidig af ønsket om at komme i
gang, fordi man ikke kan vente til sidste øjeblik, hvis man vil have en evaluering, der kan bruges.

Bidrag til projekt og programmål
Eksperimentet adresserer målene om, at elever og studerende skal deltage i nye vejledningsformer, og det lange forløb med mange parallelle spor betyder ifølge den eksperimentansvarlige, at eksperimentet på TEC indfrier målsætningen om, at 5 % af eleverne skal afprøve
nye vejledningsformer. Egen-evalueringen af de første eksperimenter med undervisningsbaseret vejledning viser, at mødet med de nye vejledningsformer bidrager til, at eleverne i højere grad føler sig mødt, set og hørt af en vejleder, og det tyder derfor på, at mødet også får
en kvalitativ betydning for de implicerede elever.
Hvorvidt aktiviteterne i eksperimentet bidrager til, at eleverne udvikler en større grad af
personligt entreprenørskab og således bidrager til at indfri programmålet om at udvikle vejledningsformer, der fremmer proaktivitet, er det ikke umiddelbart muligt at konkludere på,
på nuværende tidspunkt, og eksperimentdeltagerne peger selv på, at en af de store udfordringer i eksperimentet er at udvikle indikatorer på, om eksperimentet når sine mål. Men det
tegner til, at designet med øvelser mellem de enkelte vejledninger og formuleringen af personlige mål kan understøtte, at de studerende får konkrete værktøjer og erfaring med at
bruge disse, der igen understøtter, at de kan udvikle en proaktiv tilgang til deres uddannelse
og karriere.
I forhold til de overordnede projektmål om at udvikle en eksperimenterende kultur på TEC er
der tegn på, at arbejdet med det lange eksperiment med parallelle spor og den tætte tilknytning til det Faglige fællesskab understøtter, at der sker en systematisk vidensopsamling og
videndeling om, hvilke redskaber der virker i vejledning på tværs af forskellige områder og
elevgrupper.

Side 57 af 117

Spredning og spredningspotentiale
Eksperimentet er et langt eksperiment med parallelelle forløb, hvor erfaringerne fra eksperimentet spredes ved, at nye hold og uddannelser løbende inddrages i eksperimentet. Eksperimentet er det eneste eksperiment i det Faglige fællesskab ’Nye Karriereveje’ tilknyttet program 5. Eksperimentdeltagerne fortæller, at den primære spredning af erfaringer på tværs af
områder sker i det Faglige fællesskab og i forbindelse med kompetenceudviklingsdage. Der
lægges vægt på, at man netop bruger møderne i det Faglige fællesskab til erfaringsdeling på
tværs, ved at man gør status på de enkelte deleksperimenter. Dette tages til referat, der
sendes til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
I forhold til spredning af erfaringerne er det endvidere intentionen at afholde afslutningskonference og formidle det.
De erfaringer fra eksperimentet, der har potentiale for at blive spredt, er erfaringerne med at
lave undervisningsbaseret vejledning og herigennem nå de studerende eller elever, der ikke
af sig selv opsøger vejledningen, men vil have nytte af denne. Her synes spredningspotentialet særligt stort i forhold til erhvervsuddannelserne, hvor der ikke i den eksisterende undervisning er rum for at adressere de temaer omkring fx søvn, mad og motion, som har indvirkning på elevernes deltagelse i undervisningen.
Et andet spredningspotentiale knytter sig til spredningen af de konkrete værkstøjer til at
arbejde med de forskellige temaer i vejledningen, disse har potentiale for at blive spredt til
andre vejledningspraksisser, der søger at adressere de temaer, den undervisningsbaserede
vejledning tager op.

4.7 Teambaseret undervisning
Hvor?
TEC, Ballerup gennemføres i en klasse, som er begyndt på grundforløbet i august 2013 på
TEC.

Længde?
Eksperimentet forløber over eksperimentperiode 2 og 3.

Program
Eksperimentet er placeret under program 1 ’Motivation og talent’.

Hypotese
Eksperimentets hypotese er rekonstrueret, fordi der i første eksperimentperiode ikke blev
arbejdet med en helt så finmasket eksperimentrapport til at beskrive eksperimenter.

Vi har en hypotese om, at eksperimentet ” teamorganiseret undervisning ”
vil vise, at denne undervisningsform vil få den enkelte elev 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 fravær. (Eksperimentrapport 1)
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Ideen omring eksperimentets indhold og form er opstået hos undervisere i Ballerup. I forbindelse med etableringen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er alle lærerteams i afdelingen blevet opfordret til at indsende hypoteser til eksperimenter i uddannelseslaboratoriet. Hypotesen er blevet indsendt og er blevet kommenteret af medarbejdere i
TEC’s sekretariat i uddannelseslaboratoriet af flere omgange, inden den endelige hypotese
er formuleret.
Det fremhæves, at arbejdet med hypotesen er et af de områder, hvor arbejdet i uddannelseslaboratoriet adskiller sig fra den måde, man traditionelt har arbejdet med udvikling af projekter på. Arbejdet med hypotesen har, ud over den konkrete formulering af denne, også handlet om at anvende terminologien i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og få tilpasset hypotesen, så denne passer ind i uddannelseslaboratoriets programområder.

Hvad udfordres?
Der er ikke på uddannelsen arbejdet med teambaseret undervisning før. Tidligere har man i
undervisningen arbejdet med gruppearbejde, men eleverne har ikke været i de samme grupper i en 20 ugers periode.
Teambaseret undervisning adskiller sig fra det mere traditionelle gruppearbejde ved, at eleverne arbejder i de samme teams under hele deres grundforløb. Teamene sidder sammen i
undervisningen.

Indsats og gennemførelse
I forbindelse med introduktionen til grundforløbet opdeles eleverne i teams, og eleverne
undervises i, hvad det vil sige at arbejde i teams, og hvad der har betydning for, hvordan
teams fungerer og arbejder, herunder forskellige roller i teamarbejdet og betydningen af, at
man opstiller teamregler, som alle i teamet er forpligtede på. I forbindelse med undervisningen om teams har underviserne udarbejdet et kompendium til eleverne. Kompendiet indeholder beskrivelser af, hvad forskellen er på en gruppe og et team, teamregler mv.
Undervejs i undervisningsforløbet skal eleverne teste deres faglige viden og færdigheder.
Der er blevet eksperimenteret med at lave disse test i teamet fremfor individuelt, som det
tidligere har været praktiseret. Løsningen af tests i teams viser sig at føre til bedre testresultater, end hvis eleverne løser testen individuelt. På denne måde bruges testen til at give eleverne en konkret erfaring med, at resultatet af et teamarbejde kan være ’bedre’ end summen af individuelle løsninger.

Foreløbige erfaringer fra eksperimentet
Eksperimentdeltagernes gennemfører løbende evaluering af indsatsen, hvor man ser efter
tegn på, om der fx er et socialt og læringsmæssigt udbytte af at arbejde i teams, og om de
tager et større ejerskab.
Hensigten med eksperimentet er at bidrage til at mindske frafaldet, men man er undervejs
kommet i tvivl, om dette kan måles på de kun 20 uger, som eksperimentet kører over. Dog
sker en stor del af frafaldet, ifølge eksperimentdeltagerne, typisk i starten af uddannelsen,
hvorfor det burde være muligt i løbet af eksperimentets gennemførelse at se, om den teambaserede undervisning kan øge gennemførelsen af grundforløbet.
Skiftende elevgrundlag besværliggør teamarbejdet
Undervejs i forløbet kommer elever til, som er i mesterlære, og andre elever stopper, flytter
eller skifter grundforløb. Det skaber forstyrrelser i forhold til gennemførelse af den teamba-
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serede undervisning, at elevgruppen ændrer sig undervejs, hvorfor ideen om at arbejde i de
samme teams i hele grundforløbet udfordres. For tiden overvejes det, hvordan denne problemstilling kan imødegås.
Forskelligt engagement og forskellige deltagerforudsætninger
Eksperimentet med teambaseret undervisning bygger på en forventning om, at eleverne
forpligter sig på hinanden og den fælles opgave. Imidlertid viser de foreløbige erfaringer fra
eksperimentet, at eleverne har meget forskellige deltagerforudsætninger og meget forskellige måder at engagere sig på. Nogle har stor erfaring med samarbejde og går selv aktivt ind i
en fælles opgaveløsning, andre er afventende og afhængige af at blive sat i gang af teamets
øvrige medlemmer, andre igen tager ingen ansvar for teamets opgaver.
De forskellige deltagerforudsætninger handler, ifølge eksperimentdeltagerne, meget om
tidligere erfaringer med samarbejde og teamarbejde. Her vurderes det, at forudgående erhvervserfaring i mange tilfælde giver en fortrolighed med at arbejde i teams, som betyder, at
elever med erhvervserfaring typisk går aktivt ind i teamarbejdet. Erfaringer med samarbejde
fra tidligere uddannelser spiller også ind på elevernes engagement i teamet. Nogle kommer
fra skoler, hvor man aktivt har arbejdet med samarbejde og projektarbejde. Dette er udbredt
blandt de elever, der kommer fra fx det almene gymnasium eller HTX, men der er også stor
forskel på, hvilke erfaringer eleverne bringer med sig fra grundskolen.
Det har vist sig at være sværere, end man troede, at sikre, at alle eleverne har en forståelse
for, hvad det vil sige at arbejde sammen som team og forpligte sig på teamets fælles opgave.
Eksperimentdeltagerne pointerer, at det tager lang tid - de mener, det vil tage mere tid, end
de 20 uger grundforløbet varer.
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. Denne udfordring er endnu uløst.
Arbejdet i teams bygger på en idé om, at teams kan fordele arbejdet imellem sig og løse dette på en ’omkostningseffektiv måde’ forstået således, at man arbejder med det, man er god
til hver især for at nå det fælles mål. Eksempel med, at når man laver en bil, så laver specialister de forskellige dele, som sættes sammen til sidst. Dette rejser en række pædagogiske
problemstillinger, som kan adresseres af dem, der fremadrettet skal eksperimentere med
teams i undervisningen. Fra et teamsynspunkt kan det være mere ’effektivt’ at acceptere en
enkelt free-rider end at bruge energi på at ’tage kampen’. Sociale roller og dårlige mønstre
kan reproduceres og forstærkes. Det bør derfor overvejes, hvilke redskaber man kan bruge
til at forstyrre eller ændre i konstellationer, som er kommet ind i et dårligt mønster. Fra teamets synspunkt kan det være mest effektivt, at gruppemedlemmerne altid løser den opgave,
de er bedst til og undgår det, de er dårlige til. Det bør derfor overvejes, hvordan man i teamstrukturen giver eleverne anledning til at udfordre både deres stærke og svage sider.
Erfaringer med teams, som falder fra hinanden
Eleverne blev i løbet af den første uge sat sammen for at løse en samarbejdsøvelse. Denne
sammensætning er efterfølgende videreført til at blive teamene.
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte teams har fungeret. Nogle har kørt godt, og andre
er nærmest opløst, fordi medlemmerne ikke dukker op. Der er ikke udviklet nogen konkrete
løsninger på, hvad man gør med de elever, der er så uheldige at ende i teams, der falder fra
hinanden, når de øvrige teammedlemmer ikke møder op. Skolen kontakter de fraværende
elever for at afklare, om de fortsat vil deltage i undervisningen, og om man kan forvente, at
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teamet kan fortsætte. For tiden overvejer man, om teammedlemmer løbende kan indlemmes i eksisterende teams, eller om man skal sammensætte nye teams ved, at der ’plukkes’
medlemmer fra de største teams, som danner et nyt sammen. Det er også åbent, om de elever, der i så fald skulle danne et nyt team, skal udpeges af underviseren eller melde sig frivilligt.
Erfaring med formulering af opgaver
De erfaringer, der arbejdes videre med, er dels at tilpasse arbejdsopgaverne, så de passer til
teamstrukturen, dels at styrke elevernes kontrol eller styringsmuligheder i teamene ved at
lære dem mere om, hvad teamarbejdet er, ved at arbejde med, hvordan de kan stille krav til
hinanden og eksperimentere med forskellige roller i teamet, fx en teamkoordinator.
Erfaringer med teamet som udgangspunkt for udvikling af sociale relationer
Eksperimentet med teambaseret undervisning byggede på en forventning om, at eleverne
ville blive mere sociale og følge op på, om hinanden møder op. Det er der umiddelbart ikke
blevet. Eksperimentdeltagerne tolker dette som et udtryk for, at det tager lang tid at lære.
En anden tendens man kan se tegn på i forbindelse med den teambaserede undervisning er,
at teamene lukker sig om sig selv. Det negative ved teamstrukturen er, at relationerne på
holdet primært bliver dannet internt i teamet og direkte kan modvirke etablering af andre
relationer.
Eleverne er generelt glade for at arbejde teambaseret
På trods af de risici og udfordringer, der er forbundet med teamarbejdet, giver eleverne generelt udtryk for, at de er glade for det, og at det har ført til, at de hjælper hinanden. Denne
gevinst vurderer eksperimentansvarlig for så værdifuld, at han agter at arbejde videre med
den teambaserede undervisning, men i en revideret form, der tager højde for de erfaringer,
der løbende opnås.

At bidrage til projekt og programmål
Eksperimentet med teambaseret undervisning ligger under program 1 under fokusområdet
Motivation og talent. Det overordnede mål for indsatsen er at sikre fastholdelse, så eleverne
gennemfører en erhvervsrettet uddannelse og at udvikle undervisning, der udvikler elevernes talenter og giver dem kompetencer til at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Og hypotesen bag eksperimentet har været, at teambasering på en og samme tid kan sikre en
fastholdelse og bidrage til, at eleverne udvikler samarbejdskompetencer.
Det tyder på, at eksperimentet i sin nuværende form har svært ved at imødekomme den
dobbelte målsætning, og at der er elementer i eksperimentets udformning, der kan risikere
at virke direkte kontraproduktivt i forhold til de opstillede mål. Nedsættelsen af faste teams
betyder, at de elever, der er uheldige at komme i teams med elever, der falder fra eller ikke
møder op til undervisningen, kommer i klemme, og det bør genovervejes, hvordan en teamstruktur kan imødekomme denne udfordring.
En af de udfordringer, der arbejdes med i eksperimentet, er, hvordan man kan formulere
opgaver, der matcher teamstrukturen. Det er uvist, om det lykkes at udarbejde opgaveformuleringer, der understøtter, at eleverne udvikler deres samarbejdsevner, eller om de alene
fordeler arbejdet imellem sig og arbejder alene.
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Spredning og spredningspotentiale
Spredning af eksperimentets resultater foregik ved tidspunktet for midtvejsevalueringen via
intern videndeling.
I forhold til videndeling om eksperimenterne, der kører i hele institutionen, har deltagerne
fået lister over de eksperimenter, der gennemføres under de forskellige programmer. Men
det fremhæves, at der ikke er nogen direkte erfaringsudveksling, hvor man snakker med de
andre eksperimentdeltagere. Der foregår videndeling, men i form af snak om eksperimenter
og de løbende erfaringer med kollegerne, der underviser i teamet.
Man er i afdelingen opmærksom på, at det generelle kendskab blandt underviserne til de
forskellige eksperimenter, der gennemføres i afdelingen, er relativt begrænset. Dette har
man overvejelser om at imødekomme ved at lave en temadag, som sætter fokus på alle de
eksperimenter, der kører i afdelingen. Denne halve dag skal udelukkende fokusere på eksperimenterne i afdelingen og sikre kendskab blandt afdelingens medarbejdere.
Ud over den spredning, der foregår i teamet eller gennem afrapportering om eksperimentet
og via ambassadøren, overvejer man i eksperimentet at sprede sine erfaringer ved at skrive
om erfaringerne i TEC’s interne blad enten af eksperimentdeltagerne selv eller ved at få redaktøren på besøg. En anden overvejelse er at sende mail ud til kollegerne på TEC.
Evaluator vurderer, at spredningspotentialet i høj grad afhænger af, om det lykkes at finde
løsninger på de problemer, det giver, at der kommer elever ind og ud af teams i løbet af undervisningsperioden.

4.8 Faglige fællesskaber TEC
Hvor?
TEC, eksperimentet foregår i seks Faglige fællesskaber på tværs af alle områder på TEC.

Længde?
Eksperimentperiode 2, 3 og 4.

Program
Faglige fællesskaber er et eksperiment under program 3, tema 2, Nye ledelsesformer og
samarbejdsrelationer.

Hypotese
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Eksperimenthypotese:
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.
Begrundelser som hypotesen bygger på – faglige og pædagogiske:
Forskning inden for erhvervsuddannelsesområdet peger på behovet for at
skabe nye organisationsformer og udviklingsfora, som er centreret omkring
løsninger frem for fag. Der bør etableres udviklingsfora, hvor ressourcepersoner samles om opgaven for at udvide de normer og rammer, der er i en
mere traditionel driftsudviklingsmodel.
(Eksperimentrapport 1)

Hvad udfordres?
Inden man oprettede de Faglige fællesskaber, arbejdede man med strategisk udvikling ved,
at man på TEC i samarbejde med bestyrelsen definerede programmer, som man gerne ville
lave udvikling indenfor, og som der blev sat midler af til. De blev meldt ud i organisationen,
og der kunne ansøges til udviklingsprojekter inden for områderne.
Eksperimentet med de Faglige fællesskaber indebærer, at TEC’s strategiske udvikling i stedet
skal udspringe af de Faglige fællesskaber. De Faglige fællesskaber skal være med til at tegne
udviklingen og retningen for hele TEC.
De Faglige fællesskaber skal ses som et alternativ til den tidligere og traditionelle decentrale
opbygning i TEC, hvor rammen for den faglige udvikling har været de enkelte uddannelser.
Dette har betydet, at der har eksisteret mange parallelle udviklingstiltag på forskellige uddannelser, og at der ikke nødvendigvis har været sammenhæng mellem udviklingsinitiativer
på de forskellige uddannelser. Den decentrale organisering betød, at man som samlet organisation ikke havde det fulde overblik over, hvor man var på vej hen, hvad der virkede, og
hvad der ikke virkede.
I forhold til udvikling og igangsættelse af eksperimenter er udfordringen for de Faglige fællesskaber at etablere en organisation, som kan balancere, at udviklingsarbejdet har fokus på
de strategiske udfordringer og samtidig understøtter og opsamler det, der emergerer nedefra:
… Der er vi ikke endnu. Men hvis man skal sætte et udviklingsperspektiv på det, så
handler det om, at de gode ideer skal blive opfanget af de Faglige fællesskaber…
Man kan ikke styre udvikling fuldstændigt på den måde, men det er vigtigt at have en
struktur, hvor man kan fange de gode tiltag, få dem kvalificeret og måske spredt
dem ud til hele organisationen. Og det er det, man håber, de Faglige fællesskaber kan
bruges til. For det er ikke lykkedes os før. Der er TEC jo ikke anderledes, hverken bedre eller dårligere end andre uddannelsesinstitutioner - det er jo det, der er udfordringen.
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Med de Faglige fællesskaber har TEC lagt udviklingen i hænderne på deltagerne. For deltagerne er det en udfordring, at de inden for deres Faglige fællesskab skal være med til at beslutte, hvor institutionen skal bevæge sig hen, når man normalt kun har lavet udvikling i sin
egen organisation/uddannelse.
Det er en udfordring for chefrollen, at man lægger den strategiske udvikling over i de Faglige
fællesskaber. At uddannelsescheferne er tovholdere på hvert deres Faglige fællesskab medfører situationer, hvor en chef for et område måske skal interessere sig mere for et helt andet område, fordi det er der, det mest spændende sker i forhold til temaet for det Faglige
fællesskab. Den nye struktur betyder således, at en chef kan risikere at blive tovholder for
eksperimenter, der slet ikke har noget med vedkommendes eget område at gøre, og at man
skal sætte eksperimenter i gang inden for en andens område.

Indsats og gennemførelse
Formålet med de Faglige fællesskaber er, at de skal understøtte den strategiske udvikling på
TEC på tværs af uddannelserne, og at chefniveauet skal blive bedre til at lede på viden. Succeskriteriet for eksperimentet med de Faglige fællesskaber er, om det kan adressere behovet for koordineret udvikling og innovation og få samlet den viden, der er i organisationen.
Eksperimentet med de Faglige fællesskaber startede op i januar 2013.
Udvikling af de Faglige fællesskaber
De Faglige fællesskaber var ikke en del af det oprindelige design for Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium, men er en idé, der er opstået undervejs og som led i den proces,
som er blevet beskrevet i Metodeguiden.
Arbejdet med at udvikle metoden omkring de Faglige fællesskaber har krævet mange møder,
hvor man præciserede deres funktion. Det, at de er blevet beskrevet i Metodeguiden, har
gjort det nemmere for de Faglige fællesskaber og deres tovholdere at forholde sig til det.
Sammensætning af de Faglige fællesskaber periode 1 (forår 2013)
Direktionen på TEC pegede, med udgangspunkt i TEC’s overordnede strategi, på seks indsatsområder, hvor der er oprettet Faglige fællesskaber. Fem af disse matchede programmerne i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Det sjette indsatsområde man har
valgt er Fag og faglighed, som er lagt ind under program 1.
Hvert fagligt fællesskab har en tovholder. Det er uddannelsescheferne og lederen fra vejledningen, der er tovholdere og samtidig TEC’s repræsentanter i programgrupperne. Baggrunden for at gøre uddannelsescheferne til tovholdere er, at de skal være med til at drive den
strategiske tværinstitutionelle udvikling.
Tovholderne er ikke særskilt klædt på til denne rolle, men alle chefer har været med på kompetenceudvikling under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og drøfter fortsat
tovholderrollen på seminarerne om uddannelseslaboratoriet og de Faglige fællesskaber.
Herudover mødes tovholderne hver 14. dag med arbejdsgruppen for uddannelseslaboratoriet, hvor man blandt andet drøfter ideen med de Faglige fællesskaber og erfaringerne på
tværs.
Den øvrige rekruttering til de Faglige fællesskaber er sket dels gennem udpegninger af ressourcepersoner med faglig erfaring inden for indsatsområdet, dels er cheferne blevet bedt
om at indstille deltagere fra de enkelte uddannelser, så man sikrede en organisatorisk spredning af medlemmerne.
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Nogle, men ikke alle eksperimentansvarlige, sidder i Faglige fællesskaber. Det er endnu ikke
endeligt fastlagt, om det er hensigtsmæssigt eller ej, at nogle eksperimenter ikke er repræsenteret i de Faglige fællesskaber.
Opgaver i forbindelse med etablering af Faglige fællesskaber
I foråret 2013 har der været lagt op til, at de Faglige fællesskaber skulle mødes fire gange.
Opgaverne i denne periode var:







Afdækning af de strategiske udfordringer inden for området. Til dette brugte man
baseline, som TEC var kommet med input til.
Afdækning af, hvilken viden der eksisterer i institutionen på de forskellige uddannelser inden for området og skabe overblik over eksisterende aktiviteter på TEC inden
for de forskellige programmer.
Definere selve opgaven og afklare, hvad det vil sige at være et fagligt fællesskab.
Skabe fælles forståelse af udfordringer og områder. Fx Innovation: hvad mener vi på
TEC med erhvervsrettet innovation, og hvordan arbejder man med det?
Udvikling og igangsættelse af konkrete eksperimenter.

Arbejdet med forståelsen for laboratoriet, den eksperimenterende tilgang, og hvad de Faglige fællesskaber er, har taget længere tid end arbejdsgruppen omkring uddannelseslaboratoriet havde forventet. Organisationen og medlemmerne i de Faglige fællesskaber har skullet
finde ud af, hvordan man arbejder eksperimenterende, og hvad vil det sige at lede på viden.
Det primære formål med den første periode i eksperimentet har derfor været at få etableret
de Faglige fællesskaber og generere erfaringer, som man efterfølgende kan bygge videre på.
Tovholderen og deltagerne i de Faglige fællesskaber fortæller, at opgaven for de nyetablerede Faglige fællesskaber har været meget stor og i bakspejlet overambitiøst eller urealistisk
i forhold til den tid, der var til rådighed.
De mange dagsordener i opstartsperioden betyder, at ikke alle forventninger er indfriet. Den
interne evaluering af de Faglige fællesskaber viser, at dette har afstedkommet modsatrettede oplevelser hos deltagerne. Nogen giver udtryk for, at man ikke har nået noget, andre
oplever det som meget spændende, og at man har nået meget.
Arbejdet med at definere indholdet og opgaven i de Faglige fællesskaber er en fortsat proces, og der er forskel på, hvor de seks Faglige fællesskaber er i denne. Nogen er kommet i
gang hurtigere end andre. Dette skyldes primært, at der har været udfordringer med at mødes på tværs af organisationen. Den tværgående organisering betyder, at medlemmerne i de
Faglige fællesskaber ikke har en daglig pingpong, men kun har den tid, der er afsat på møderne.
Udvikling og igangsættelse af eksperimenter
I forhold til igangsættelse af eksperimenter i foråret 2013 tog man udgangspunkt i baseline,
TEC’s mål og visioner og forventninger fra interessenterne. Dette forsøgte man at koble til et
beslutningsgrundlag for indsatsområder, forsøgszoner og eksperimenter.
Der er forskellige måder, et eksperiment kan opstå på. En model er, at den eksperimentansvarlige beskriver et konkret eksperiment, hvorefter der nedsættes et eksperimentteam,
som gennemfører det. En anden mulighed er, at nogle undervisere formulerer et udkast til et
eksperiment, som så efterfølgende behandles i det Faglige fællesskab. Når et eksperiment er
beskrevet, indstilles det af de Faglige fællesskaber til styregruppen.
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Processen har i 1. periode kørt mere eller mindre eksemplarisk, og ifølge tovholderen været
præget af, at arbejdet i de Faglige fællesskaber kræver et indgående kendskab til organisationen og til de forskellige uddannelser, som de Faglige fællesskaber skal have, men ikke har
endnu.
De Faglige fællesskaber har for de flestes vedkommende holdt pause hen over sommerferien. Deltagerne i de Faglige fællesskaber giver udtryk for, at denne pause har betydet, at man
har mistet den intensitet, der lå i forårets møderække. De fortæller også, at de mener, at det
er problematisk, at man ikke har mødtes hen over sommeren, hvor eksperimenterne har
kørt.
Koordinering med programgrupper
Sammenhængen mellem arbejdet i de Faglige fællesskaber og programgrupperne har været
vanskeligere at koordinere end forventet. Deltagerne fortæller, at dette skyldes, at programdesignet ikke var klart/færdigt, da man gik i gang i de Faglige fællesskaber. Det betød,
at noget af den viden, der skulle til for at komme godt i gang i de Faglige fællesskaber, ikke
var til stede fra starten. Den er først kommet undervejs, efterhånden som programgrupperne blev nedsat og programdesignet besluttet. Selvom tovholderen for det Faglige fællesskab
er repræsentant i programgrupperne, har det været en generel erfaring, at der i de Faglige
fællesskaber har været behov for at få ressourcepersoner ind i de Faglige fællesskaber med
viden om programdesignet.
Behov for ekstra ressourcepersoner i de Faglige fællesskaber
Man har på TEC fra starten været opmærksom på, at oprettelsen af de Faglige fællesskaber
ville kræve en indsats, og man har derfor holdt mange møder mellem tovholderne og arbejdsgruppen omkring uddannelseslaboratoriet for at få tingene på plads. Man har valgt at
intensivere møderne med tovholderne undervejs (til hver 14. dag).
Undervejs har man fundet ud af, at der manglede ressourcepersoner i de enkelte Faglige
fællesskaber, som så er koblet på løbende og kommer med til møderne som fuldgyldige
medlemmer. Så fra at være helt internt organiseret i Faglige fællesskaber er der kommet
eksterne deltagere med i nogle af de Faglige fællesskaber. Ressourcepersonernes rolle er
ikke primært at komme med fagfaglighed, men en kombination af kendskab til metode og
programdesign. De skal bidrage til, at ”vi ikke falder ned i det gamle spor” og sikre hurtig
overlevering af viden om det, der er sket i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Fx
viden om skabeloner til indberetning, indholdsmæssige præciseringer, økonomi mv.

Faglige fællesskaber som eksperiment
Ifølge eksperimentets tovholder adskiller arbejdet med Eksperimenthjulet sig ikke markant
fra den måde, man plejer at lave udvikling på. Det, der er nyt, er, at det er blevet mere legitimt at skifte spor undervejs. I et traditionelt udviklingsprojekt skal man køre igennem til
afslutning med på forhånd fastlagte mål, delmål og metoder, som er godkendt af bevillingsgiver. I Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har man mulighed for, qua Eksperimenthjulet, at lave retningsskift undervejs. Målene er fortsat klare, men der er frihed til at
agere undervejs, trække ny viden ind og ændre på processen.
Tovholderen fortæller, at eksperimentet med de Faglige fællesskaber og det, at man også
eksperimenterer med sammensætningen af den ’rigtige’ bemanding, bryder en tradition om,
at når man først har nedsat en gruppe, så fortsætter man med den. Ofte i alt for lang tid.
Arbejdet med Faglige fællesskaber som eksperiment betyder, at man følger Eksperimenthjulet. Man eksperimenterer med fællesskaberne i en periode (½ år), evaluerer hvor langt man
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er nået, og hvad der virker/ikke virker, hvorefter de Faglige fællesskaber evt. justeres. Det
understreges, at man er bevidst om, at man ikke kan nå alting på et halvt år, men at det var
besluttet fra starten, at de Faglige fællesskaber skulle evalueres efter 1. periode.
Intern evaluering af de Faglige fællesskaber
Evalueringen af de Faglige fællesskaber som eksperiment har et dobbelt fokus:
1) Hvordan fungerer de internt, og har man sammensat dem rigtigt?
2) Hvordan bidrager de strategisk til at imødekomme målsætningerne inden for program 3?
Der har, ifølge tovholderen, på tidspunktet for den interne evaluering ikke været gennemført
nok eksperimenter til, at det giver mening at evaluere målopfyldelsen inden for de forskellige områder og afgøre, om de Faglige fællesskaber er den rette måde at arbejde på. Succeskriteriet på sigt er, at de Faglige fællesskaber bidrager til at nå målene inden for de forskellige programområder. Dette skal de gøre ved, at ’der sætter sig spor’ og iværksættes eksperimenter, der løser de strategiske udfordringer. På sigt vil man evaluere på dette gennem målinger, fx virksomhedstilfredshedsmålinger og gennem drøftelser med aftagerpaneler og
netværk.
Der er hen over sommeren 2013 lavet en intern erfaringsopsamling omkring arbejdet i de
Faglige fællesskaber baseret på interview med tovholdere og udvalgte deltagere. Intentionen har været at invitere dem indenfor i drøftelsen af, hvordan man mest hensigtsmæssigt
arbejder med de Faglige fællesskaber.
Erfaringsopsamlingen viser, at oplevelsen af, hvordan man har arbejdet, er meget forskellig i
de seks Faglige fællesskaber. Tovholderen fortæller, at interviewene har givet anledning til
en masse viden om arbejdet i de Faglige fællesskaber og de erfaringer, der er gjort i den første periode5. På baggrund af dette har tovholderne og arbejdsgruppen omkring uddannelseslaboratoriet peget på en række udfordringer og udarbejdet anbefalinger for det fortsatte
arbejde med Faglige fællesskaber. Disse er efterfølgende drøftet i direktionsgruppen. Evalueringen har ført til ændringer i sammensætningen af Faglige fællesskaber. For nogens vedkommende lægges der op til stor udskiftning af medlemmer, mens andre bevares. Den har
også ført til, at man i periode 2 har fortsat fokus på, om de rette ressourcer er til stede i de
Faglige fællesskaber og på, hvordan man fremover kan bruge de 20 ambassadører i uddannelseslaboratoriet mere strategisk.
Erfaringsopsamlingen peger på en række ressourcer, der skal være til stede i de Faglige fællesskaber for, at de fungerer:
1) Viden om det fagfaglige.
2) Metodekendskab - man er fx nødt til at have nogen, der kan evaluere og nogen, der
har forståelse for Eksperimenthjulet.
3) Kompetencer inden for aktivitetsstyring. Da de Faglige fællesskaber arbejder tværorganisatorisk, bryder det med den normale måde, vi indhenter information på.
Der har i første periode været en tendens til at sammensætte de Faglige fællesskaber af
medlemmer med viden netop inden for det faglige område.

5

På tidspunktet for den eksterne evaluering var denne interne evaluering i proces.
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Arbejdet i de Faglige fællesskaber fremadrettet
Arbejde med metodeforståelse
I anden periode af eksperimentet med de Faglige fællesskaber vil man arbejde målrettet
med at styrke metodeforståelsen. Dette gør man ved at sikre, at der i alle Faglige fællesskaber er ressourcepersoner på dette område.
Det fremhæves, at metodeforståelsen blandt alle deltagere og medarbejdere på TEC generelt kommer hen ad vejen og understøttes af, at man aktivt deltager i samtlige akademier,
workshops og seminarer. Man har på TEC prioriteret at sende flere deltagere, end man oprindeligt blev tildelt. Men det understreges, at det er en ny og anderledes måde at arbejde
på, og at det tager tid. For at imødekomme, at processen med at skabe generel forståelse
for metoden tager tid, ønsker man at sikre, at den nødvendige viden om den eksperimenterende tilgang, herunder forståelse for programdesign og afrapportering, er til stede i samtlige Faglige fællesskaber.
Styrke brugen af evaluering
I anden periode af eksperimentet med de Faglige fællesskaber er der også særskilt fokus på,
hvordan man understøtter evalueringen af eksperimenterne. Herunder hvordan man faciliterer arbejdet med evaluering i de enkelte eksperimentteams. Dette behov afstedkommes af,
at underviser ikke er vant til at arbejde med den type af evaluering, der er lagt op til i Det
erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, fx at lede efter spor og reflektere over generaliserbarhed. Den type evaluering, der kræves i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium,
kræver mere end ’bare’ at evaluere den direkte undervisning i en forsøgsklasse. Det er endnu
uafklaret, hvordan man konkret vil gøre det. Om man i højere grad vil forsøge at trække
medarbejdere fra projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium ind i
arbejdet, og hvordan ambassadørerne, der har været på evalueringsuddannelse, kan komme
mere i spil:
… Det er en klar viden, vi har nu, at nogen af dem, der har været på evalueringsuddannelse - de skal nu i spil. Vi har nogen, der har været på evalueringsuddannelse,
som mestrer det og gerne vil arbejde med det, de bliver nu koblet til de Faglige fællesskaber, der ikke har den viden.
Evaluering
Anden eksperimentperiode for de Faglige fællesskaber kører frem til januar/februar 2014.
Det har imidlertid taget tid med evalueringen af første periode og igangsættelse af anden
periode, hvorfor det kan være, at man udskyder evalueringen af denne, hvis det vurderes at
blive for tidligt allerede i januar. Men det er besluttet, at de skal evalueres i foråret. Det er
fortsat åben, om de Faglige fællesskaber fortsætter i en tredje eksperimentperiode:
… Vi ved det jo ikke. Dybest set ved vi jo ikke, om Faglige fællesskaber er svaret på
det, vi gerne vil. Men vi er villige til at prøve det af. Og det skal også have en prøveperiode, der er lang nok til, at man kan trække noget ud af det.
Man har på TEC besluttet, at intentionen om at blive bedre til at lede på viden og fokusere på
strategisk udvikling på tværs i organisationen, som er de udfordringer, der adresseres med
de Faglige fællesskaber, er noget, man vil satse på fremover, og at denne målsætning ikke er
’isoleret’ til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Dette betyder, at man internt i
institutionen har sat ekstra ressourcer af til at prioritere området og den meget mødeintensive opstart:
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… Det her er noget, TEC vil. Vi er i gang med det her. Projektet stopper og so what?
Hvis det dør [de Faglige fællesskaber], er det fordi, det ikke er løsningen på vores udfordringer.

Bidrag til projekt og programmål
De enkelte Faglige fællesskaber må vurderes på, hvorvidt de bidrager til at indfri målene
inden for de forskellige programmer.
Eksperimentet med de Faglige fællesskaber skal vurderes på, om de bidrager til at sikre en
større sammenhæng mellem udvikling, drift og strategi, om der udvikles nye og mere effektive ledelsesformer, som fungerer som driver for motivation til at eksperimentere og prøve
nyt, samt om risikovilligheden til at implementere uddannelsespraksis, der her vist positiv
effekt, øges.
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opstille meningsfulde indikatorer på, om målet
er indfriet, men den opmærksomhed, eksperimentet selv har på at udvikle indikatorer og
erfaringsopsamle, kan ses som et eksemplarisk eksempel på et eksperiment, der har taget
den eksperimenterende metode til sig. Ligesom selve organiseringen i de Faglige fællesskaber tegner på en vis risikovillighed i forhold til at få afprøvet nye ledelsesformer i organisationen.
Imidlertid tegner erfaringerne fra arbejdet i eksperimentet på, at der er en række udfordringer, der aktivt bør adresseres, hvis de Faglige fællesskaber skal kunne imødekomme de opstillede mål.
En af de helt centrale udfordringer knytter sig til koblingen mellem udvikling og drift og til at
sikre en sammensætning af de Faglige fællesskaber, der dels bliver i stand til at opsamle den
viden, der genereres i organisationen i konkrete eksperimenter, dels samtidig undgår at
drukne i de enkelte eksperimenter. Noget af det, der fortsat skal eksperimenteres med, er
koblingen mellem de strategiske overvejelser i de Faglige fællesskaber og den viden, der
genereres i konkrete eksperimenter rundt om i organisationen. Spørgsmålet om, hvorvidt
alle eksperimenter skal repræsenteres i de Faglige fællesskaber, knytter sig til to udfordringer. 1) at sikre at de Faglige fællesskaber har en hensigtsmæssig størrelse, der gør det muligt
for dem at mødes og arbejde sammen på møderne, 2) at sikre at de Faglige fællesskaber har
fokus på de strategiske udfordringer og ikke drukner i konkrete eksperimenter. Spørgsmålet
om vidensdeling mellem eksperimenterne og det Faglige fællesskab optager de Faglige fællesskaber og adresseres i de fortsatte drøftelser om, hvordan man sammensætter de Faglige
fællesskaber. Denne rummer også overvejelser om, hvorvidt man skal nedsætte undergrupper, og hvem der skal levere viden til og fra eksperimenterne.
En anden afgørende udfordring knytter sig til ledelsesrollen, og om det er muligt at fastholde
en udviklingsstruktur, hvor ledere prioriterer at igangsætte uddannelseseksperimenter uden
for eget og inden for andres ledelsesområder, og hvordan man får skabt rammerne for dette, når de ressourcer, der tilføres i kraft af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium,
forsvinder.

Spredning og spredningspotentiale
Eksperimentet er indført der, hvor man ønsker at indføre det på TEC, og sådan er yderligere
intern spredning ikke relevant. Eksperimentet med at organisere udviklingsarbejdet i Faglige
fællesskaber var ved midtvejsevalueringen ikke spredt til andre partnerskabsinstitutioner.
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Spredning af erfaringer mellem de Faglige fællesskaber på TEC sker på chefniveau på møderne mellem tovholderne og arbejdsgruppen omkring de lokale uddannelseslaboratorier.
Viden spredes også til direktionsniveauet, gennem arbejdsgruppens udarbejdelse af anbefalinger og udfordringer, der blandt andet er kommet frem gennem den interne evaluering og
er drøftet på chefmøder med direktionen.
Videns spredning ’ned’ i organisationen sker ved, at de mange medlemmer i de Faglige fællesskaber (ca. 60) bærer deres viden ud i organisationen til de andre sammenhænge, de indgår i. Herudover er der lavet en portal på intranettet, hvor man kan læse om det, der sker
under de Faglige fællesskaber, hvor langt de er, hvilke eksperimenter der kører, og hvor de
kører.
Videns- og erfaringsdeling på tværs af eksperimenter sker i eksperimentcirklerne, hvor eksperimentdeltagere mødes på tværs af uddannelser og institutioner.
I forhold til, at man er i en fortsat udvikling, drøftes det for tiden, hvordan vidensdelingen
skal ske fra de enkelte eksperimenter til det strategiske niveau, og hvordan man vil organisere sparring på konkrete eksperimenter. Når eksperimenter kører forskellige steder i organisationen, hvordan kommer de så ind i de Faglige fællesskaber for at få nærhed? Hvis man
inddrager alle eksperimentansvarlige i de Faglige fællesskaber, hvordan sikrer man så, at
fokus også holdes på det overordnede strategiske niveau?
En af de udfordringer, man p.t. diskuterer og forsøger at adressere, er, at tovholderne til
tider er langt fra de områder, hvor eksperimenterne gennemføres. En af de løsninger, der
overvejes, er, om de eksperimentansvarlige systematisk skal deltage som medlemmer i de
Faglige fællesskaber.

4.9 Makkersystem
Hvor?
Eksperimentet gennemføres på datagrundforløb på TEC af vejledere fra UU København.

Længde?
Eksperimentet er et langt eksperiment, det kører over to eksperimentperioder, henholdsvis
anden og tredje eksperimentperiode.

Program
Eksperimentet er placeret under program 1: Fastholdelse og motivation og forventes at bidrage til programmålene: Gennemførsel, trivsel, tilfredshed og medinddragelse.

Hypotese
Introduktion/etablering af et makkersystem vil styrke den sociale trivsel på et
EUD-grundforløb – og dermed øge motivationen og mindske frafaldet.
(Eksperimentrapport 1)
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Hvad udfordres?
Den væsentligste udfordring, eksperimentet adresserer, er det store frafald, der er blandt
elever på EUD-grundforløb. Dette gøres ved at eksperimentere med etablering af makkerskaber som et redskab, der skal bidrage til at øge elevernes sociale trivsel ved, at de gennem
Makkersystemet understøttes i at tage mere ansvar for sig selv og hinanden.
Makkerordningen skal understøtte opbygningen af den sociale trivsel i klassen via elevkommunikation fra elev til elev. På samme tid skal makkersystemet klæde eleverne på i forhold til
de samarbejdsrelationer, de vil møde i deres praktikforløb, ved at øge deres kompetencer i
forhold til samarbejde og kommunikation.
Eksperimentet adresserer også den udfordring, at mange lærere overlader det til eleverne at
danne grupper med den konsekvens, at man ofte får to slags grupper. Dels grupper der ved,
hvad de vil, og som er gode til det, og dels grupper der ikke ved, hvad de vil, og som generelt
er mindre engagerede. I eksperimentet med makkersystem arbejdes der med, hvordan vejledere og lærere kan facilitere en positiv klassekammerateffekt, hvor de ressourcestærke
elever fungerer som forbilleder for de mindre ressourcestærke elever.
En tredje udfordring, der adresseres, er, at den traditionelle mentoropgave, der skal sikre
fastholdelse af ’frafaldstruede’ elever, er individualiseret og derfor kan opleves som stigmatiserende. Med eksperimentet ønsker man derfor at udfordre den individuelle tilgang til de
unge, der normalt ligger i mentoropgaverne i UU København, ved at afprøve en gruppeorienteret mentortilgang.
En sidste udfordring er, at eksperimentet er gennemført af vejledere fra UU København, som
gør det til en særlig opgave at gennemføre og ikke mindst fastholde og sprede eksperimenterfaringer på tværs af institutioner. UU-vejledere bidrager til det tværinstitutionelle eksperiment i kraft af deres indgående kendskab til ungegruppen og til metoder fra andre uddannelsesinstitutioner samt deres helhedssyn. Eksperimentet skal samtidig bidrage til, at vejlederne får en større forståelse af kulturen i ungdomsuddannelsen og danner netværk med
samarbejdspartneren.

Indsats og gennemførelse
Eksperimentet gennemføres i to faser i to eksperimentperioder, og på evalueringstidspunktet var første fase gennemført og anden fase i sin opstart. De to faser/indsatser:
1.

Introduktion af makkersystem. I denne del af processen faciliterer vejlederne etableringen af ’grupperne’ og efterfølgende gennemførelse af øvelser, der skal bidrage til
at skabe og styrke deres interne relationer og den gensidige tillid. Denne del gennemføres som eksperiment i anden eksperimentperiode (august 2013).
2. Fortsat fokus fra del 1 med udvidelse af elevinddragelse. Denne del fortsætter frem
til afslutningen af grundforløbet og støttes af underviseren. (Gennemføres i tredje
eksperimentperiode).
Første fase af eksperimentet om makkersystem er afprøvet i en EUD-klasse med 24 elever.
Eksperimentet har indeholdt aktiviteter i 11 lektioner fordelt over de første fire uger af
grundforløbet.
Eksperimentet har affødt, at der er oprettet makkerskaber blandt eleverne. Disse grupper er
igen sat sammen med et makkersystem i en netværksgruppe. Der er udarbejdet makkerskabsregler om, hvilke typer af forpligtelser man har over for sin makker (sms ved fravær og
videregivelse af information).
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Som led i eksperimentet er der også blevet etableret en facebookgruppe for eleverne på
holdet, hvor de kan kommunikere med hinanden og med vejlederne.
Ud over de konkrete afholdte aktiviteter er der som led i eksperimentet udviklet og afprøvet
en række værktøjer. Alle øvelser er beskrevet i eksperimentets bilagsrapport, der kan tjene
som inspirationskatalog for andre, der ønsker at gennemføre et lignende forløb.
Den næstsidste undervisningsgang var der programsat tid til at arbejde med elevinitierede
forslag til aktiviteter for holdet. Dette har ført til, at eleverne har initieret en morgenmadsordning og fundet en repræsentant fra holdet, der har meldt sig ind i elevrådet med henblik
på at organisere en fest for eleverne.

Bidrag til program og projektmål
Makkersystem er et eksperiment under program 1, som skal bidrage til målet om at skabe
mere trivsel blandt eleverne med henblik på fastholdelse og gennemførelse.
Eksperimentets egen-evaluering af introforløb indikerer, at eleverne vurderer, at makkersystem har en positiv effekt på deres motivation, fastholdelse og trivsel. De 24 elever, der deltog i eksperimentet, er stadig i uddannelse efter fire ugers introforløb.
Eksperimentets langsigtede resultater afhænger af, om det er muligt at fastholde fokus på
holdets sociale relationer i deres videre uddannelsesforløb. Enten ved, at eksperimentets
aktiviteter i sig selv har været udgangspunkt for etablering af sociale relationer, der er stærke nok til, at de kan overleve uden støttende strukturer, så eleverne aktivt selv vedligeholder
dem. Eller ved, at undervisere i EUD’en i deres fortsatte undervisning af holdet indtænker
makkersystemerne som et særligt didaktisk redskab, der kan understøtte, og som understøttes i den ordinære undervisning.

Spredning og spredningspotentiale
Forankring og spredning af resultater og erfaringer fra den første fase af eksperimentet er i
fokus på forskellige måder og adresseres eksplicit i eksperimentets anden fase som p.t. er
under gennemførelse.
Forankring af erfaring i ’egen eksperimentpraksis’ gennem udvidelse af eksperimentets fokus
Da eksperimentdeltagerne (vejlederne) vurderer, at eksperimentet har været en succes i
forhold til at mindske frafaldet i introperioden, har de valgt at udvide hypotesen. Fokus i
eksperimentets anden fase er fortsat den sociale trivsel blandt eleverne på grundforløbet,
men der vil i tredje periode være en forskydning af fokus fra at undgå frafald til at sikre gennemførsel gennem en kobling af skole, social trivsel og erhvervsliv. Dette bygger på en hypotese om, at elevernes gennemførelse kan øges, dels ved at styrke motivationen for deltagelse, dels ved at afklare deres forståelse af talent i relation til deres konkrete uddannelse, og at
dette netop kan sikres gennem indsatser, som fokuserer på samspillet mellem elev, skole og
erhvervsliv. Indsatserne er blandt andet øvelser i makkerskabet omkring beskrivelse af egne
kompetencer, og hvordan man præsenterer sig selv i forbindelse med job-/praktikpladssøgning og virksomhedsbesøg med henblik på at få kendskab til job i branchen og viden om, hvad virksomhederne lægger vægt på i deres rekruttering. Endvidere skal makkerskaberne fungere som sparringsgrupper i forhold til elevernes konkrete søgning af praktikpladser.
Forankring på EUD
Eksperimentet gennemføres på TEC, som ikke er eksperimentdeltagernes ansættelsessted,
og derfor er forankringen af de gode erfaringer og resultater fra anden periode afhængig af,
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at eksperimentdeltagerne eksplicit fokuserer på at overlevere de gode resultater fra den
anden periode.
I anden fase vil der, ud over en fortsat eksperimenteren med makkersystem på holdet, være
en særlig indsats fra UU-vejlederne over for kontaktlærer, vejleder og afdelingsleder på TEC
for at sikre implementering/drift. Intentionen med denne indsats er at øge undervisernes,
vejledernes og afdelingslederens opmærksomhed på betydningen af den sociale trivsel.
Eksperimentet er ved tidspunkt for midtvejsevaluering ikke spredt til flere uddannelser på
samme partnerskabsinstitution eller uden for institutionen.
Evaluator vurderer, at eksperimentet har et godt spredningspotentiale til andre uddannelser.
Det vurderes som forholdsvis ukompliceret at lægge et antal lektioner om makkerskab ind i
begyndelsen af et uddannelsesforløb, men det kræver de nødvendige didaktiske kompetencer for at afholde forløbet.
Spredning
Der tegner sig et billede af, at det, at eleverne føler sig budt velkommen, og at der er fastlagt
et introprogram, der aktivt adresserer, at de skal lære hinanden at kende, etablere relationer
til hinanden, fælles forventningsafstemme, hvad de mener, der kendetegner et ’godt’ grundforløb, og hvilke aktiviteter de har lyst til at lave sammen, giver motivation og styrker sammenholdet og trivslen på holdet. Denne erfaring kan med fordel spredes til andre uddannelsessammenhænge, hvor der ikke allerede er fokus på de sociale rammers betydning for læringsrummet.
UU-vejlederne har som led i deres eksperiment udviklet og eksperimenteret med en række
værktøjer i form af øvelser, som kan anvendes til at styrke makkerskabet blandt eleverne.
Disse kan have potentiale til at blive spredt til andre forløb, hvor der er behov for, at lignende elevgrupper hurtigt får kendskab til hinanden og udvikler relationer.
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5

REDSKABER DER UNDERSTØTTER ARBEJDET MED DEN EKSPERIMENTERENDE METODE

Som element i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er der udviklet en række redskaber, der skal understøtte det lokale arbejde med den eksperimenterende metode gennem lokal kapacitetsopbygning. Blandt disse redskaber er indførelsen af et særligt sprog
omkring eksperimenter, Eksperimenthjul og eksperimentrapporter.
Redskaberne er udviklet af projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium med henblik på at understøtte arbejdet med eksperimenterne på de deltagende uddannelsesinstitutioner og udviklingen af en eksperimenterende kultur.
I denne del af evalueringen har vi fokus på, hvordan man i de udvalgte eksperimenter arbejder med de forskellige redskaber, og hvordan deltagerne i modeleksperimentteamene, de
Faglige fællesskaber og koordinatorerne oplever, at redskaberne understøtter arbejdet med
eksperimenterne.
Informationer i kapitlet kommer fra interview med koordinatorer, Faglige fællesskaber og
interview med modeleksperimentteams (for en oversigt over gennemførte interview se kapitel 7).
Evalueringen har ikke haft fokus på afsendersiden i og med, at vi ikke har interviewet projektgruppen i uddannelseslaboratoriet om fx deres arbejde med Eksperimenthjul og eksperimentrapporter. Svagheden ved metoden er derfor, at modtagernes synspunkter ikke bliver
udfordret ved at se på intentionen hos afsenderen. Fokus på det lokale brug af redskaberne
betyder således, at der ikke i evalueringen er eksplicit fokus på, hvordan Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium løbende med udgangspunkt i erfaringerne med, hvad der virker
hhv. ikke virker, har tilrettet og ændret i redskaberne.

5.1

Fælles sprog og begreber

Som led i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er det et eksplicit mål, at der etableres et fælles målsprog ud fra antagelsen om, at dette er nødvendigt for at skabe en fælles
forståelse af den eksperimenterende metode.

Det gør det muligt på tværs af hierarkier, afdelinger og uddannelser at beskrive det, der sker, og dermed skabe en fælles forståelse og et fælles sprog i
organisationen i arbejdet med at forandre praksis. (Metodeguiden: 35)

I Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har man initieret udbredelsen af en fælles
sprogbrug ved at beskrive den eksperimenterende metode i en Metodeguide. Guiden skal
udbrede kendskabet til metoden, men det er også fremhævet som eksplicit målsætning, at
guiden skal understøtte udbredelsen af et fælles sprog for alle i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.

Metoderne i guiden skal udgøre et fælles fundament for arbejdet med uddannelseseksperimenter og samtidig sikre et fælles sprog blandt alle i uddannelseslaboratoriet. ( Metodeguiden: 6)
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Når vi som evaluatorer har været rundt og besøge eksperimenter og de lokale uddannelseslaboratorier, har vi ofte mødt det sprogbrug, som er blevet udviklet og formidlet af projektgruppen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Det drejer sig om centrale begreber og vendinger som Eksperimenthjul, at udfordre, eksperimentrapporter, hvilken viden vi
står på mv. Det er ikke alle steder, vi har været, hvor begreberne bliver brugt lige meget, og
flere steder bruger informanterne andre vendinger, når de beskriver deres arbejde, men
retter efterfølgende deres udtalelse i overensstemmelse med uddannelseslaboratoriets terminologi.
Vi ser opmærksomheden mod uddannelseslaboratoriets sprog som et generelt tegn på, at
uddannelseslaboratoriet er kommet ud til de Faglige fællesskaber og de eksperimenter, som
vi har mødt. Dette tolker vi igen som et tegn på, at der lokalt er opmærksomhed på, at den
aktivitet, der foregår, er en del af et større projekt. Og at mange deltagere, selv de, der giver
udtryk for en ironisk distance til uddannelseslaboratoriets sprogbrug, har fået en opmærksomhed imod betydningen af et fælles sprog. Men også at de er opmærksomme på, at
sprogbrugen omkring aktiviteterne i uddannelseslaboratoriet adskiller sig fra sprogbrugen,
der knytter sig til andre udviklingsprojekter.
Samtidig ser vi den differentierede anvendelse af sprogbrugen som udtryk for et differentieret kendskab til de konkrete redskaber i den eksperimenterende metode.

5.2 ’At eksperimentere’
Det er en målsætning med uddannelseslaboratoriet at genoplive en tradition med uddannelseseksperimenter, som skal understøtte, at man lokalt afprøver og udvikler nye praksisser.
Det er sigtet at genoplive og forny traditionen for pædagogiske forsøg og
eksperimenter gennem nye uddannelseseksperimenter. Et uddannelseslaboratorium, der arbejder med pædagogiske eksperimenter, kan være med til at
skabe rum for systematisk udvikling og afprøvning af nye metoder og arbejdsformer. Samtidig rummer den eksperimenterende metode store potentialer i forhold til at skabe systematiske og varige forandringer og forbedringer i uddannelsessystemet og i undervisningen. (Metodeguiden: 11)

Behovet for at eksperimentere begrundes med, at erhvervsrettede uddannelser i dag står
over for en række udfordringer, der betyder, at uddannelsesinstitutionerne ikke kan fortsætte deres gænge praksis, men er nødt til at eksperimentere og innovere med henblik på at
ruste sig til og imødekomme ”morgendagens udfordringer i uddannelsessektoren og på arbejdsmarkedet” (Metodeguiden: 10). Argumentationen om, at det er nødvendigt at anvende
og udbrede en eksperimenterende metode for at imødekomme disse udfordringer bygger
på en hypotese om, at den eksperimenterende metode udgør en radikal forandring i forhold
til den måde, man traditionelt arbejder med udviklingsprojekter på, som har en større forandringskraft. Og om at den eksperimenterende metode kan understøtte, at viden forankres
på institutionerne i modsætning til forandringsprocesser, der faciliteres af eksterne konsulenter (Metodeguiden: 12f).
I de Faglige fællesskaber og eksperimentteams vi har besøgt i forbindelse med den eksterne
evaluering, bliver ideen om at eksperimentere generelt oplevet positivt.
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Eksperimentet som anledning til ændret praksis
Et af de aspekter, der fremhæves som positivt, er, at arbejdet med den eksperimenterende
metode helt konkret giver anledning til at få afprøvet ideer i praksis, og ikke ’bare’ lave strategier:
… Der er mange, som gerne har villet prøve noget, de ellers ikke har haft tid til. Så
det er en rigtig god ramme. Der er bureaukratiet, som ingen er glade for, men ellers
generelt som udviklingsprojekt har det været en super ramme. Bare det at kunne sige, at vi er i gang med et udviklingsprojekt, og sige til folk, at de kan komme med alle
de ideer, der ligger i skuffen, og så må vi se, hvordan vi kan få det til at passe ind her.
Havde det ikke kørt, havde vi stadig siddet og talt og skrevet kommissorier. Nu har vi
trods alt prøvet en del af. (Gruppeinterview fagligt fællesskab)
En anden fordel, der fremhæves ved den eksperimenterende metode lokalt, er eksperimenternes iterative karakter. Dette kommer til udtryk ved, at det fremhæves som positivt, at der
i et eksperiment er indbygget en (legitim) mulighed for at fejle, for at det ikke lykkes, og at
man må prøve igen med et nyt eksperiment.
Det, at der er tale om eksperimenter i stedet for projekter, giver deltagerne en oplevelse af,
at det er nemmere at komme i gang, legitimt at tage fejl, og det giver konkret anledning til at
komme i gang med at få afprøvet nogle ideer.
Eksperimentet som privilegeret redskab til at generere viden i erhvervsuddannelserne
I forhold til eksperimenternes anvendelighed i forhold til at skabe den fornødne viden til at
adressere de udfordringer, som erhvervsuddannelserne står overfor, er der nogle deltagere,
der sætter spørgsmålstegn. Dette gøres eksplicit ved, at de i interviewene udfordrer dele af
begrebsapparatet og fremhæver, at laboratorium og eksperiment har naturvidenskabelige
(positivistiske) konnotationer, som implicit bygger på forudsætningen om, at det er muligt at
opstille kontrollerede eksperimenter eller forsøg og isolere de faktorer, der har betydning.
Enkelte kritiserer denne forudsætning med argumentet om, at undervisningssammenhænge
er for komplekse til, at det er muligt at skabe fyldestgørende viden gennem eksperimenter.
Andre kritiserer forudsætningen om, at der i uddannelseslaboratoriet eksperimenteres med
for mange ting samtidig, og at det derfor ikke er muligt at isolere ubekendte i de enkelte
eksperimenter, og at man derfor fremadrettet skal fokusere på at eksperimentere med en
ting ad gangen.
Det er interessant, at modstanden mod eksperimentbegrebet kommer fra to modsatrettede
positioner. Fra den ene position kritiseres uddannelseslaboratoriet for at være for komplekst, og der argumenteres for, at man afprøver en ting ad gangen for at få viden om, hvad
der virker hvordan. Fra den anden position kritiseres antagelsen om, at uddannelseseksperimenter kan levere fyldestgørende svar på de udfordringer, som erhvervsuddannelserne står
overfor, ud fra et argument om, at de problemstillinger, man søger at adressere med uddannelseslaboratoriet, er for komplekse til, at det er muligt entydigt at afdække sammenhænge i
et uddannelseseksperiment.
Umiddelbart virker de deltagere, der opponerer mod eksperimentmetaforen, som dem, der
er mest optagede af, hvilke typer af viden eksperimenterne rent faktisk kan generere.
Spørgsmålet om, hvorfor optagetheden af validiteten og gyldigheden af den viden, der kan
udledes af konkrete eksperimenter alene er italesat af deltagere, der er i opposition til eksperimentmetaforen, kan midtvejsevalueringen ikke svare på.
Evalueringen viser således tegn på, at det ikke er alle deltagerne, der umiddelbart accepterer
præmissen om, at eksperimenterne i uddannelseslaboratoriet kan skabe den viden, der er
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nødvendig for at imødekomme erhvervsuddannelsernes generelle udfordringer. Dette medfører imidlertid ikke, at disse deltagere forkaster ideen om, at det kan være produktivt at
eksperimentere, men de understreger behovet for en fortsat opmærksomhed på og et rum
til at forholde sig til, hvad det er for viden, de konkrete eksperimenter kan være med til at
generere.
Evalueringen viser også tegn på, at eksperimenttankegangen, som gør det legitimt at afprøve sine hypoteser og forholde sig nysgerrigt afprøvende til dette, opleves som positiv og
produktiv af deltagerne.

5.3 Eksperimenthjulet
Eksperimenthjulet er […] uddannelseslaboratoriets metodiske ramme til at
gennemføre fornyelser og forandringer i regi af uddannelseslaboratoriet.
(Metodeguiden: 20)

Af Metodeguiden fremgår det, at Eksperimenthjulet er den grundlæggende metode, der skal
anvendes i eksperimenterne, og som skal understøtte udviklingen af en eksperimenterende
kultur på partnerskabsinstitutionerne, der understøtter og bygger på en mere strategisk
brug af viden.

Eksperimenthjulet er en model, som bliver brugt som omdrejningspunkt for
det flow og den forandringsproces, der skal skabes i de enkelte uddannelseseksperimenter, som det illustreres i den følgende model.
Hjulet illustrerer på den ene side det flow, der skal skabes i eksperimentet,
hvor faserne bygger ovenpå hinanden. Samtidig er det også en pointe ved
hjulet, at faserne dels holdes adskilt, så der sikres en systematik i den måde,
eksperimentet bliver gennemført på, dels at eksperimentdeltagerne får mulighed for at indsamle viden om, hvorvidt aktionen og de enkelte indsatser
virker som intenderet. (Metodeguiden: 46)

Eksempler på erfaringer med Eksperimenthjulet
På SOSU C er der et godt eksempel på, at arbejdet med Eksperimenthjulet kan være givende
og skabe et stort ejerskab. Der findes en strategiplan for SOSU C, som bestyrelsen har vedtaget, og som skolen har omsat i en udviklingsplan og en implementeringsplan. De eksperimenter, man kan gennemføre indenfor rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium passer fint med dele af udviklingsplanen. I udgangspunktet kunne man forvente, at
arbejdet med at implementere udviklingsplanen og arbejdet med at eksperimentere inden
for rammerne af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium var ens. Men det Faglige
fællesskab fortæller, at de får et større ejerskab, når de arbejder med at eksperimentere ved
hjælp af Eksperimenthjulet. Det er især arbejdet med at afklare, hvad udfordringen er, som
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skaber dette ejerskab: ”Man kommer et skridt dybere ned.” Og får en større klarhed på, hvad
der er brug for at eksperimentere med at forandre.

Planlæg transformation
(Formulering og målsætning)
Hvilke hypoteser testes?
Hvad skal eksperimentet
forbedre/forandre?

Eksperimenthjul

Viden/handling/praksis
der virker

Revidering eller implementering
Hvad skal udbredes?
Hvad skal stoppes?
Hvad skal korrigeres?
Hvad skal fastholdes?
Hvad kan implementeres?

Viden/handling/praksis
der udfordres

Viden/handling/praksis,
der udvikles

Udfør eksperiment
Hvad sker der?
Hvordan sker det?

Evaluer (analyser) eksperiment
Hvad blev bedre (effekter)?
Hvordan blev det bedre?
Hvad blev anderledes?
Hvordan blev det anderledes?
Hvilke barrierer opstod?

Viden/handling/praksis
der afprøves

Figur 1. Eksperimenthjulet (Uddannelseslaboratoriet, 2012)

I et andet fagligt fælleskab er der størst fokus på fase fire i hjulet. Eksperimentet skal enten
kasseres, justeres eller implementeres. Den energi og fokus, der er på implementering, opleves som anderledes end det sædvanlige udviklingsarbejde på skolen:
… Når du har afprøvet og evalueret, så skal det implementeres, som jeg ser det. Det
er det gode ved eksperimenttanken, hvis ikke det dur, skal det ikke videre. Da jeg arbejdede som underviser, var folk projekttrætte, man kører i cirkel, og hvis den aldrig
afsluttes, så kører man ned og ned i en spiral, energien bliver lavere og lavere. Der
kan man mærke, at folk, der har arbejdet her længe, er projekttrætte, for de ser ikke
resultaterne, der er ikke penge til det bagefter. Uddannelseslaboratoriet gør noget
anderledes, der er krav med implementering. Det skal ikke stoppe bare fordi, midlerne stopper. (Koordinator - om arbejdet i det Faglige fællesskab)
I et tredje Fagligt fællesskab er der fokus på, at evaluering og skriftlighed i forbindelse med
evaluering er en afgørende forskel set i forhold til andre projekter:
… En afgørende markør er evalueringen, at skulle lave afrapporteringer, og at der
ligger noget skriftligt. Det gør, at man arbejder struktureret på en anden måde, end
når man eksperimenterer normalt. (Gruppeinterview Fagligt fællesskab)
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Generelle træk i tilbagemeldingerne om arbejdet med Eksperimenthjulet
På tidspunktet for dataindsamling til midtvejsevalueringen var det langt fra alle eksperimenter, som var nået gennem de fire faser i hjulet: Planlægning, udførelse, evaluering og revidering eller implementering.
I forhold til, hvordan arbejdet med Eksperimenthjulet adskiller sig fra den måde, man traditionelt har arbejdet med udviklingsprojekter på, er den generelle tilbagemelding i interviewene med deltagere i de Faglige fællesskaber og eksperimentteams, at planlægningsfasen har
bidraget til en ny-orientering. De beretter, at arbejdet med planlægningsfasen ofte har skabt
et særligt fokus i forhold til at være skarp på at definere, hvad det er for en udfordring, som
eksperimentet adresserer og eksplicitere de bagvedliggende hypoteser.
Deltagerne i eksperimentteamene fremhæver endvidere, at det at skulle arbejde med hjulet
og dets fire faser har skærpet deres opmærksomhed på ikke kun at udtænke og gennemføre
et eksperiment, men også at evaluere og afklare, om eksperimentet skal korrigeres, implementeres eller opgives.
Andre deltagere, der tidligere har arbejdet med programteori og projektledelse, giver udtryk
for, at der ikke er noget nyt i Eksperimenthjulet i forhold til mange andre modeller til at tænke udviklings- og implementeringsprocesser. Disse deltagere fremhæver imidlertid, at det er
positivt, at man i uddannelseslaboratoriet netop fokuserer på at få et fælles sprog til at tale
om faserne i et udviklingsforløb. Men de sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om det har
været nødvendigt at bruge ressourcer på at udvikle sit eget sprogbrug. Dette spørgsmål
forstærkes af deres fortælling om igen at være med i et udviklingsprojekt, hvor en stor del af
ressourcerne bliver brugt på udvikling af modeller, skabeloner og sprog i stedet for at bruge
ressourcerne på aktiviteter, der mere direkte kommer eleverne og de studerende til gode.
Der er således tegn på, at arbejdet med de fire faser i Eksperimenthjulet opleves som meningsfuldt af deltagerne i uddannelseslaboratoriet både i de Faglige fællesskaber og i det
enkelte eksperiment. Imidlertid kunne det tyde på, at det, der primært tillægges betydning,
er at arbejde med en fælles firefaset forandringsmodel.
Evalueringen viser endvidere tegn på, at det systematiske arbejde med Eksperimenthjulet
skærper eksperimentdeltagernes refleksioner omkring egne forforståelser og omkring,
hvordan disse kan afprøves og evalueres.

5.4 Eksperimentrapporter
For hvert eksperiment skal der udarbejdes en samlet eksperimentrapport, som består af tre
delrapporter – en for hver af de første tre faser i Eksperimenthjulet. Vi har i evalueringen haft
fokus på den version af eksperimentrapporterne, som har været anvendt fra det sene forår
2013 frem til efteråret 2013.
Delrapport 1 sætter fokus på 1. fase i Eksperimenthjulet. Den skal indeholde en beskrivelse af
eksperimentet, et evalueringsdesign og en beskrivelse af, hvordan uddannelseseksperimentet er planlagt.
Delrapport 2 beskriver 2. fase i Eksperimenthjulet. Den skal indeholde en beskrivelse af de
konkrete aktioner og interventioner, der er gennemført, den viden, der er genereret, samt
eksperimentteamets erfaringer og refleksioner undervejs i forløbet og procedure omkring
dataindsamling i forbindelse med evaluering.
Delrapport 3 beskriver 3. fase i Eksperimenthjulet. Den skal indeholde en opsamling, analyse
og evaluering af det gennemførte eksperiment.
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Det officielle formål med rapporterne er, at andre skal kunne læse om og forstå uddannelseseksperimentet og eventuelt være med til at sprede eksperimentet enten ved at gentage
det eller bygge videre, hvor eksperimentet slutter.
Uddannelseslaboratoriet lægger op til, at rapporterne udarbejdes af eksperimentteamet, og
at den eksperimentansvarlige, efter hver fase er gennemført, skal sørge for, at den relevante
delrapport afleveres til den lokale programansvarlige, den lokale ansvarlige for indsatsen
samt uddannelseslaboratoriets lokale koordinator og projektleder.
I interviewene med deltagerne i modeleksperimenterne har vi spurgt ind til, hvordan de arbejder med eksperimentrapporterne, og hvordan de oplever, at arbejdet med rapporterne
understøtter eksperimentet. For at få viden om den generelle holdning til eksperimentrapporterne har vi også spurgt koordinatorer og deltagere i de Faglige fællesskaber om, hvad
deres indtryk af dette er.
Eksperimentdeltagernes oplevelse af hensigtsmæssigheden af arbejdet med eksperimentrapporterne er generelt ambivalent. På den ene side betragtes de som redskaber, der kan
være med til at strukturere processen, på den anden side oplever de, at opgaven med at
udfylde rapporterne er unødigt ressourcekrævende, og manglende tid i eksperimentteamet
resulterer i, at arbejdet med rapporterne tager energi fra at udføre eksperimentet:
… Jeg synes godt om, at man på et tidspunkt bliver rettet ind; hvad er hypotesen,
hvad er målet, hvordan evaluerer man, men det er ikke det, jeg synes, er det allermest relevante.
… Jeg ville løbe henad af tangenten og lave en masse ting og ikke kunne sige, hvad
som var gået godt og skidt, hvis ikke det var der. .. Hvis jeg skal lave for meget af det
der (eksperimentrapporterne), så bruger jeg for meget tid på det. Men jeg kan godt
forstå, at man skal dokumentere for at få midlerne. (Eksperimentdeltager)
Hvor der generelt er stor tilfredshed med Eksperimenthjulet med de fire faser, er der mindre
tilfredshed med de konkrete eksperimentrapporter, som er knyttet til hver fase.
Kritikken af eksperimentrapporterne er, at skabelonerne til flere af rapporterne er kommet
for sent ud, at der har været for korte deadlines, og at der er blevet ændret i skabelonerne
undervejs, som i flere tilfælde har betydet ekstraarbejde og overskridelser af deadlines. En
anden kritik er, at den samlede opgave med at afrapportere er meget tidskrævende i forhold
til de øvrige dele af eksperimentet. En tredje kritik går på den indholdsmæssige side af rapporterne, at der er for megen information, som gentages mellem rapporterne og i de enkelte
rapporter, at skabelonerne har for meget tekst, og at rapporterne er uoverskuelige og svære
at læse, hvis man vil danne sig overblik over et eksperiment.
Nye versioner og korte deadlines
Det er en generel fortælling, at det lokale arbejde med eksperimentrapporterne har været
belastet af, at skabelonerne til eksperimentrapporterne er udviklet sideløbende med eksperimenterne og ikke har ligget færdige fra starten.
En af de udfordringer, der var forbundet med, at skabelonerne til rapporterne først kom
undervejs i forløbet, er, at deltagerne oplever, at de har haft for korte deadlines i forhold til,
hvor ressourcekrævende arbejdet med rapporterne er. Der er en generel fortælling om erfaringer med det, der betegnes som exceptionelt korte deadlines til at indsende eksperimentrapporter. I sammenhæng med at det har været en udfordring at udfylde rapporterne og
finde den fornødne til dette, har det betydet overskridelse af tidsfrister:
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… Det har været svært at udfylde rapportskabeloner (..) vi har overskredet vores
deadlines mange gange. (Deltager Fagligt fællesskab)
En anden udfordring har været, at der kan opstå forvirring om, hvilken version af rapporterne der er gældende, og at nogle eksperimentdeltagere ikke nåede at opdage, at der var
kommet nye versioner og derfor har haft dobbeltarbejde med eksperimentrapport 1. I og
med, at den anden version er væsentlig mere detaljeret end den første og indeholder betydelig flere informationer, fortæller eksperimentdeltagerne, at kravet om at udfylde den ’nye’
gav anledning til en oplevelse af at blive slået tilbage til start. Nu havde man lige udfyldt rapporten, og så var det om igen.
Problematikken omkring forskellige versioner af eksperimentrapporterne og opfordringen til
at se rapporterne som et eksperiment i sig selv, kan ses i følgende udsagn:
… Jeg kan ikke finde ud af, hvilken udgave som er den gældende. Det kunne være
rart, hvis de selv eksperimenterede med – prøvede af – om det er det her, vi skal bruge, inden de sendte det ud. (Deltager Fagligt fællesskab)
Afrapporteringens omfang og cyklus
Flere af deltagerne giver udtryk for, at metoden i uddannelseslaboratoriet herunder arbejdet
med eksperimentrapporterne adskiller sig fra andre udviklingsprojekter ved at stille store
krav til arbejdet med eksperimentrapporterne. Endvidere påpeges det, at deadlines for afrapportering/aflevering af eksperimentrapporter følger deadlines i projektperioden, som
ikke stemmer overens med/harmonerer med de rytmer, der er i uddannelsessektoren.
En eksperimentdeltager, som er vant til at arbejde med udviklingsopgaver, fortæller i denne
dialog om, hvordan arbejdet med eksperimentrapporterne adskiller uddannelseslaboratoriet
fra andre projekter:
… Det adskiller sig på den måde, at vægtningen er på afrapportering i meget høj
grad, at man skal rapportere (..) alt man har tænkt og lavet ud fra nogle meget faste
kasser, rammer, hvor det, jeg så laver, kommer til at passe lidt ind i mit eksperiment,
og det der er kendetegnende ved det, det er, at det ikke giver mening for mig at lave,
fordi at jeg skal tage stilling til nogle ting, som jeg ikke synes er relevante i forhold til
det, jeg laver, men der skal skrives et eller andet omkring det, og det er et meget
stort tidskrævende arbejde, og det er derfor, jeg er så glad for at have NN til at hjælpe mig med de rapporter der, for jeg har simpelthen ikke tiden til det.
Kan du konkretisere det – er det rapport 1, 2, 3 eller?
… Lige nu er jeg i gang med rapport nr. 2, hvor man skal skrive meget af det, som
man også skrev i rapport nr. 1. og der er en tommetyk beskrivelse af, hvad det her
skal indeholde hver gang, sådan så det fuldstændig ligger fast, hvad det er, man skal
lave, hvilket dræber det eksperimenterende i det for mig, det der kunne være i det
for mig, så jeg har ikke meget engagement i det. Og jeg har afstemt med uddannelsesleder, at jeg laver det her og skal nok få det i mål, men det bliver en meget nedtonet opgave for mig, sådan ambitionsmæssigt.
… Jeg vil ikke sige, jeg ikke har tænkt nogen nye tanker, men jeg er vant til at skulle
tænke alle de ting, der står i rapporten, det plejer jeg jo alligevel, men det kommer
bare på nogle tidspunkter, hvor det forstyrrer, det jeg er i gang med, og det virker
lidt dræbende at skulle lave det, og det skal man jo. (Eksperimentdeltager)
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Det ligger også i ovenstående citater, at kravet til eksperimentrapporternes cyklus og dermed også kravet til udførelsen af eksperimentet kan opleves som asynkront i forhold til den
cyklus, som den eksperimenterende oplever, der er brug for i eksperimentet.
Afrapporteringens tidsforbrug
Det er en generel beretning i interviewene både med koordinatorer, medlemmerne i de Faglige fællesskaber og deltagerne i eksperimenterne, at det er tidskrævende at udfylde eksperimentrapporterne. Og de giver udtryk for, at det er et generelt problem, at der ikke er tid
nok i de enkelte eksperimenter til, at eksperimentteamet i fællesskab kan arbejde med eksperimentrapporterne på en tilfredsstillende måde.
Problematikken omkring, hvor meget tid det tager at udfylde eksperimentrapporterne, tages op i følgende to udsagn, som evaluator oplever som værende lidt skarpt formuleret af
afsenderne - nok for forståelsens skyld:
… Jeg har været med til at kigge på dem, der er meget information i dem. Det giver
mening at arbejde med det, men der skal bruges meget tid på det. Det er en stor opgave, men man kan godt løse den. Det tager tid at gøre det ordentligt – måske er eksperimenttimerne brugt. (Deltager Fagligt fællesskab)
Og en anden
… Men det tunge er, at man skal skrive rigtig, rigtig meget om meget lidt, man laver.
Al den dokumentation i forhold til indsatsen, jeg synes jo dokumentation er fantastisk, men det her er rapportering for rapporterings skyld. (Deltager Fagligt fællesskab)
For de, som arbejder med korte eksperimenter, betyder kravet om de fire delrapporter, at
der skal udarbejdes en eksperimentrapport hver halvanden måned. Det bliver i interviewene
fortalt, at der ligger et paradoks i, at metoden på en gang lægger op til, at man inden for
rammerne af den eksperimenterende metode skal kunne gennemføre korte og hurtige eksperimenter, og at der samtidig er så store krav til afrapportering.
Afrapporteringens krav om skriftlighed
Ud over tid kræver arbejdet med eksperimentrapporterne også, at man er dygtig til at formulere sig skriftligt med uddannelseslaboratoriets sprog. Det bliver fortalt, at deltagerne i
eksperimenterne har meget forskellige forudsætninger for at arbejde med eksperimentrapporterne. Og der er tegn på, at de, der ikke er vant til at formulere sig i det sprog, som rapporterne kræver, får en stor ekstraopgave på grund af de afrapporteringsopgaver, der ligger
som en integreret del af arbejdet med den eksperimenterende metode.
Eksperimentrapportens formål
I indledningen til hver rapport er beskrevet, at formålet med at udfylde rapporterne er, at
andre skal kunne læse rapporten og kunne tilegne sig viden og læring fra eksperimentet,
som potentielt kan anvendes i deres egen praksis.
Deltagerne i modeleksperimenterne fortæller, at arbejdet med eksperimentrapporterne er
besværliggjort af, at skabelonen ikke er særlig overskuelig eller indbydende. Og de giver
udtryk for, at de ikke selv ville finde eksperimentrapporten inspirerende at læse for at få
viden om et konkret eksperiment. Oplevelsen af misforholdet mellem det, der er beskrevet
som rapportens formål og dens opsætning, betyder, at deltagerne oplever, at arbejdet med
eksperimentrapporten primært handler om at dokumentere, at uddannelseslaboratoriet
lever op til sine aktivitetsmål. I en tid, hvor der i samfundet er øget fokus på ikke at stille
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unødige krav om at dokumentere, er det en balance at skabe den fornødne dokumentation
for eksperimentet samtidig med, at selve kravet om dokumentation ikke opleves som illegitimt.
Eksperimentrapportens spørgsmål og sprog
Deltagerne i modeleksperimenterne fortæller, at der er store overlap mellem de spørgsmål,
der bliver stillet undervejs i rapporten. De fortæller også, at det sprog, der er anvendt i skabelonen, er unødigt akademiseret. Eksperimentdeltagerne giver udtryk for, at en sproglig
opstramning kunne bidrage til, at formålet med de enkelte spørgsmål blev mere klart, og at
dette kunne være produktivt i forhold til at understøtte, at man mere eksplicit forholder sig
til faserne i hjulet. Et eksempel på en dårlig udformning af skabelonen er fx spørgsmålet om
evalueringsdesign, hvor eksperimentteamet bliver bedt om at krydse af, hvilke metoder de
vil anvende. Eksperimentdeltagerne fortæller, at det ville have været mere konstruktivt, hvis
de var blevet bedt om at formulere, hvad de gerne ville evaluere, og hvilke metoder de havde tænkt sig at bruge for at afdække, om de havde indfriet egne mål.
Hvem skal udfylde eksperimentrapporterne?
Der er forskellig praksis for, hvem der udfylder eksperimentrapporterne, men primært er det
den eksperimentansvarlige, der gør det, og det fortælles, at udfyldelsen ofte sker alene og i
sidste øjeblik. Nogle steder har koordinator eller fx ansatte i en udviklingsenhed udfyldt eksperimentrapporterne for at aflaste eksperimentdeltagerne. Dette giver anledning til, at man
i flere Faglige fællesskaber har drøftet, hvordan eksperimentteamet kan aflastes ved, at andre overtager dokumentationsopgaverne og også evalueringsopgaver, som ligger ud over
selve eksperimentet. En af deltagerne i et Fagligt fællesskab illustrerer rationalet i disse
overvejelser:
… Eksperimenterne vil de gerne, men de vil ikke al den dokumentation, der er måske
noget, man godt kan organisere sig ud af. (Deltager Fagligt fællesskab)
En af de løsninger, der overvejes i det Faglige fællesskab, er, at man laver en arbejdsdeling,
hvor der er nogen, der eksperimenterer og andre, der dokumenterer. At dette fremstår som
den mest ’nærliggende’ løsning på udfordringen om at understøtte eksperimentteamets
arbejde med den eksperimenterende metode kommer frem i en fortælling om, at det Faglige
fællesskab er blevet klogere nu et år inde i uddannelseslaboratoriet, og at de eventuelt kan
lave en fordeling af udførelse og dokumentation og i øvrigt bør have et ledelsesfokus på, at
administrationen og dokumentationen af eksperimenter kræver ressourcer, så kan det godt
lade sig gøre uden, at det bliver for overvældende.
Vi har set en tendens til, at især rapporten om evaluering bliver udfyldt af personer, som har
en stabsfunktion på uddannelsesinstitutionerne (fx en kvalitetsmedarbejder). Hvis deltagerne i eksperimentteamet skal udvikle deres kapacitet til at foretage uddannelsesevaluering, er
det vigtigt, at disse personer hverken overtager selve udførelsen af evalueringen eller udfyldelsen af eksperimentrapporten om evaluering. Men i forhold til at udvikle erfaringer og
kvalificere evalueringsindsatsen kan det være fornuftigt at søge hjælp og vejledning til udviklingen af evalueringsdesign hos personer med kompetence inden for området.
Overvejelserne over, hvem der skal udfylde og arbejde med hjulet og eksperimentrapporterne, knytter sig efter evaluators overbevisning til, hvad der er rapporternes formål, om formålet alene er dokumentation og spredning, og om det er underordnet, hvem der udfylder rapporten eller om rapporten udgør et redskab, der skal understøtte, at eksperimentteamet
arbejder med Eksperimenthjulet. I sidstnævnte tilfælde kan rapporten bruges som et red-
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skab til at strukturere arbejdet med den eksperimenterende metode ved netop at reflektere
kollektivt over de spørgsmål, som stilles i rapporten.
Anbefaling: Inddragelse af eksperimentdeltagernes erfaringer i udvikling af redskaber, der
understøtter den eksperimenterende metode
Grundlæggende tænker vi som evaluatorer, at der har været brug for og fortsat er brug for
at fastholde redskaber, der understøtter eksperimentteamets fælles refleksion over de fire
faser i eksperimenterne. Og at eksperimentrapporterne er et oplagt redskab til at fastholde
og systematisere, at eksperimentteamet kommer gennem de refleksioner og handlinger,
som er beskrevet i hjulet.
Hvis dette skal realiseres, vil det kræve, at der i eksperimenterne afsættes tid til, at eksperimentteamet i fællesskab kan arbejde med eksperimentrapporterne, som det også har været
en intention, der er beskrevet i Metodeguiden. At eksperimentteamet sammensættes, så det
besidder de kompetencer, viden og færdigheder, det rent faktisk kræver for at kunne arbejde med den eksperimenterende metode, og altså også at kunne udfylde rapporterne, fx
kendskab til metoden, adgang til viden om evaluering og fortrolighed nok med terminologien til, at refleksionerne over de forskellige faser i Eksperimenthjulet kan omsættes og formidles skriftligt.
Endelig kræver det, at eksperimentrapporterne udformes på en måde, så eksperimentdeltagerne i højere grad oplever dem som relevante redskaber, der understøtter deres udvikling,
kvalificering, evaluering, vurdering og evt. justering af eksperimentet.
Nogle af de interviewede giver udtryk for, at det havde været ideelt, hvis der havde været tid
til, at projektgruppen for uddannelseslaboratoriet havde eksperimenteret med, hvordan det
er at arbejde med eksperimentrapporterne, inden de var blevet taget i brug i stor skala. I
forlængelse af denne pointe anbefaler vi som evaluatorer, at uddannelseslaboratoriet gør
brug af de erfaringer, eksperimentdeltagerne har genereret gennem arbejdet med eksperimentrapporterne i de første eksperimentperioder til at udvikle disse, så de i højere grad understøtter eksperimentteamets arbejde i de fire faser i Eksperimenthjulet.
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6

LOKAL ORGANISERING AF UDDANNELSESLABORATORIER

I dette kapitel fokuserer vi på, hvordan man har etableret og arbejder i de lokale uddannelseslaboratorier.
Det er en målsætning i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium at understøtte udviklingen og udbredelsen af en eksperimenterende kultur, der skal gøre de deltagende institutioner i stand til at arbejde med den eksperimenterende metode og udvikle praksisser, der i
imødekommer omverdens behov på et vidensbaseret grundlag.
Det er således et centralt element i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, at de
enkelte partnerskabsinstitutioner som led i processen transformeres til lokale udviklingslaboratorier.
I metodeguden defineres et udviklingslaboratorium således:
Et udviklingslaboratorium er et fællesskab, hvor der bliver arbejdet innovativt
og systematisk med forandringer og forbedringer af eksisterende praksis gennem afprøvende aktioner, refleksioner, vidensudvikling og vidensbaserede vurderinger og beslutninger. Et udviklingslaboratorium ansporer til at udvikle og
afprøve ideer og hypoteser, som er formuleret ud fra det nyeste vidensgrundlag, og det giver mulighed for at suspendere vaneprægede måder at tænke,
lære og handle på, for så vidt de ikke længere tilfører værdi til organisationen.
Derfor sker alle processer ud fra et overordnet mål om at udvikle nye, værditilførende praksisser inden for rammerne af et organisatorisk fællesskab. (Metodeguiden)

Det understreges, at det at arbejde som et uddannelseslaboratorium ikke kan foregå adskilt
fra organisationens øvrige praksis. Tværtimod må udviklingslaboratoriets organisering gøres
til det centrale princip for hele organisationens tænkning:

Et udviklingslaboratorium er en organisering omkring de eksperimenterende
indsatser, der bærer en kultur og værdier, der giver mulighed for at arbejde
eksperimenterende, og hvor uddannelseseksperimenter udvikles inden for nogle organisatoriske rammer, som gør det muligt at gennemføre eksperimenterne
i praksis. Derfor er det ikke tilstrækkeligt, at en organisation ’uddelegerer’ arbejdet med at etablere udviklingslaboratorier til udvalgte medarbejdere eller
lærere/undervisere. At være forsker i egen praksis betyder – set i et organisatorisk perspektiv – at ledelsesstrategiske initiativer på uddannelsesområdet er
eksperimenterende aktioner på lige fod med de uddannelsesaktioner, som lærere/undervisere initierer på de specifikke uddannelser og i klasserummet. Det
vil sige, at organisatoriske ledelsesstrategier, omorganiseringer og udviklingsstrategier på uddannelsesområdet er eksperimenterende aktioner, som fordrer,
at man på alle niveauer i organisationen er ’udforskende’ i forhold til sin egen
praksis, og at der indsamles data om, hvilke eksperimenter der virker og skaber
merværdi for den samlede organisation. (Metodeguiden)
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En af de centrale udfordringer, uddannelseslaboratoriet adresserer, er uddannelsesinstitutionernes evne til at lede strategisk på baggrund af viden om, hvilke indsatser der virker. Det
erhvervsrettede uddannelseslaboratorium understreger i den forbindelse, at arbejdet med
den eksperimenterende metode er knyttet til et paradigmeskift i måden, man genererer,
anvender og distribuerer viden på. Paradigmeskiftet indebærer, at viden ikke er noget, der
kan genereres uden for praksis af for eksempel forskere eller konsulenter, men i stedet må
udvikles og redefineres i samspil med praksis. Dette kræver, at der etableres en ny videnskultur i praksis, som kan understøtte nuværende og fremtidige forandringer. Derfor fremhæver
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium viden som et centralt omdrejningspunkt i den
eksperimenterende organisation.
I forhold til udviklingen og udbredelsen af en ny videnskultur understreger Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, at det er centralt, at man på institutionerne i højere grad har
fokus på:
Viden, der virker
Hvorfor det er et centralt at fokusere på, at de uddannelseseksperimenter, der igangsættes,
skal udvikle nye metoder, modeller og koncepter, som man kan se skaber værdi i forhold til
at forbedre eksisterende praksisser og imødekomme forandringsbehov.
Viden, der har bred anvendelsesværdi
Hvorfor det er centralt at fokusere på, at den viden, som udvikles i uddannelseseksperimenterne, skal have en bred anvendelsesgrad og kunne spredes så meget som muligt.
Viden som grundlag for forandring
Hvorfor det er helt afgørende, at de udfordringer og forandringsbehov, som uddannelseseksperimenterne adresserer, er formuleret på baggrund af et solidt vidensgrundlag. Altså at
man skal lede på baggrund af viden frem for ’synsninger’.
I forhold til at forankre den nye videnskultur understreger uddannelseslaboratoriet nødvendigheden af, at denne får et organisatorisk ophæng på institutionerne. Dette indbefatter, at
der etableres formelle fora, der har fokus på, at de eksperimenter, der igangsættes, adresserer strategiske udfordringer, bygger på et solidt vidensgrundlag og arbejder mod forbedring
af praksis, og at den viden, der genereres i kraft af eksperimenterne, opsamles og anvendes i
den fremadrettede udviklingsindsats. Et sådant ophæng kan være etableringen af Faglige
fællesskaber. Dette er fællesskaber, der består af personer, som har et særligt kendskab til
og interesse for de strategiske indsatsområder og som i kraft af dette kan bidrage til en kvalificering af udviklingsindsatsen.
Et Fagligt fællesskab er en gruppe medarbejdere, der samles på tværs af organisationen, og som har viden og erfaringer med eksperimentets indsatsområde og lyst og
motivation til at udvikle et fagligt vidensmiljø, der kan skabe innovationskraft til
organisationen […]
Det Faglige fællesskab arbejder i organisationens udviklingslaboratorier med ekspliciterede formuleringer og prioriteringer for gennemførelse samt udbredelse og
spredning af uddannelseseksperimenter, der virker og giver god effekt.
Grundlaget for ledelse og styring i det Faglige fællesskab er faglig viden og erfaring,
motivation og engagement. Derfor er det vigtigt, at deltagerne i det Faglige fællesskab har en betydelig faglig kompetence og erfaring inden for det område, som
indsatsen er beskæftiget med. (Metodeguiden)
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I midtvejsevalueringen har vi undersøgt, hvordan man har organiseret arbejdet i uddannelseslaboratoriet lokalt, og hvordan denne organisering søger at understøtte eksperimenterne
inden for de fem programområder. Evalueringen har fokuseret på følgende temaer og
spørgsmål:
1) Organiseringen af de lokale uddannelseslaboratorier, som fokuserer på, hvordan syv
af partnerskabsinstitutionerne har valgt at organisere arbejdet med det erhvervsrettede uddannelseslaboratorie lokalt.
2) Etableringen af de lokale uddannelseslaboratorier, som fokuserer på, hvilke opgaver
institutionerne har været optaget af i forbindelse med etableringen af lokale uddannelseslaboratorier.
3) Arbejdet i de lokale uddannelseslaboratorier særligt med fokus på de Faglige fællesskaber og tilsvarende. I dette afsnit fokuserer vi på:
 Hvordan man har arbejdet med at oversætte den eksperimenterende metode i institutionen.
 Hvordan man har arbejdet med at udbrede kendskabet til den eksisterende
metode.
 Hvordan man arbejder med udvælgelse/udvikling og kvalificering af eksperimenter.
 Hvordan man løbende sparrer på eksperimenterne.
 Hvordan man arbejder med evaluering af eksperimenterne.
 Hvordan man arbejder med spredning og forankring af den viden der genereres i eksperimenterne, herunder hvilke beslutningsstrategier og hvilke
strategier for vidensdeling der anvendes.
4) Forskellige typer af lokale uddannelseslaboratorier. I dette afsnit har vi lavet en analyse på tværs af de lokale uddannelseslaboratorier og de udfordringer, man søger at
adressere. Denne er bygget op om temaerne:
 Forskellige typer af forankring.
 Forskellige rekrutteringsstrategier.
 Forskellige grader af strukturering.
 Forskellige samarbejdsfoki.
Kapitlet bygger på interview med deltagere i de Faglige fællesskaber, interview med koordinatorer, institutionsrapporter og interview med eksperimentdeltagerne i de udvalgte modeleksperimenter (for en oversigt over gennemførte interview se kapitel 7).

6.1

Organisering af de lokale uddannelseslaboratorier

Den lokale organisering varierer meget mellem de forskellige lokale uddannelseslaboratorier. Som det senere vil blive uddybet, har organiseringen af de lokale uddannelseslaboratorier
ændret sig over tid, nedenstående beskrivelser af de lokale uddannelseslaboratorier er derfor et øjebliksbillede af, hvordan de så ud under dataindsamlingen til midtvejsevalueringen i
september og primo oktober 2013.
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Uddannelseslaboratoriet på DTU Diplom
På DTU Diplom er uddannelseslaboratoriet forankret i Center for Innovation og Entreprenørskab. Det lokale uddannelseslaboratorium er organiseret med en daglig ledelse, en økonomifølgegruppe og et UddX forum.
På tidspunktet for dataindsamlingen var DTU Diplom organiseret omkring 4 uddannelsescentre for diplomingeniøruddannelsen og et uddannelsescenter for efter- og videreuddannelse:
• Center for Informationsteknologi og Elektronik (CITE).
• Center for Energiteknik og Produktdesign (CEP).
• Center for Forretning og Innovation (CFI).
• Center for Byggeri og Infrastruktur (CBI).
• Center for Videreuddannelse (CV).
Center for Innovation og Entreprenørskab (CFI) er ikke et center i samme forstand som de
øvrige centre på DTU Diplom, der knytter sig til konkrete uddannelser. Center for Innovation
og Entreprenørskab er derimod DTU Diploms forsøg på at skabe en organisatorisk platform,
der understøtter deres samarbejde med aftagervirksomhederne.
Daglig ledelse består af DTU Diploms udviklingschef og koordinator. De kan opfordre medarbejdere til at deltage i uddannelseslaboratoriet, men kan ikke diktere deltagelse.
Økonomi-følgegruppen fungerer som kontrollergruppe i forhold til forbrug/ressourcer i uddannelseslaboratoriet. Den består af udviklingschefen, en kontroller, økonomichefen og
koordinator.
UddX forum er mødested for eksperimentansvarlige og eksperimentdeltagere. Her er der
mulighed for at drøfte ideer og mødes på tværs af de forskellige centre. Der har været afholdt få møder i foråret 2013.
Fagligt fællesskab
Der er ikke oprettet Faglige fællesskaber, men der er et tværgående eksperimentteam for de
eksperimenter, der arbejder med tværfaglig innovation, som udveksler erfaringer og koordinerer på tværs af CFI-eksperimenterne og i den forstand varetager opgaver svarende til et
fagligt fællesskab.
Ambassadører
Der afholdes ambassadørmøder, og ambassadørerne deltager i møderne i det tværgående
eksperimentteam om CFI-eksperimenterne.
Man har på DTU Diplom valgt, at det, så vidt det er muligt, er uddannelsesledere, der er eksperimentansvarlige, fordi det er dem, der styrer ressourcerne.
Koordinator er halvtidsansat. På DTU Diplom har man valgt at kalde det projektleder, fordi
det er koordinator, der har det daglige ansvar for at opfylde DTU’s formål med uddannelseslaboratoriet.
Information og videndeling forgår også via det elektroniske nyhedsbrev ’Den interne’ og i
forbindelse med fælles arrangementer (Google IO og Match event).

Uddannelseslaboratoriet på UU København
Uddannelseslaboratoriet på UU København er organiseret med et ledelsesforum og et ambassadørforum.
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Ledelsesforum
Ledelsesforum bestod i udgangspunktet af tre ledere (souschef og 2 UU-ledere), 1 vejleder,
som også er ambassadør, 1 udviklings- og evalueringsmedarbejder, som også er ambassadør,
og koordinatoren. Ledelsesforum tager de endelige beslutninger om laboratoriets aktiviteter. I ledelsesforum har man diskuteret eksperimentideer, kvalitet og omfang samt mulighederne for efterfølgende forankring. På møderne følges der op på de enkelte eksperimenter,
og der drøftes rekruttering til de forskellige aktiviteter i uddannelseslaboratoriet.
Grundet ledelsessituationen på UU København sidder der p.t. ingen ledelsesrepræsentanter i
ledelsesforum. Man har dog besluttet at fastholde møderne. De beslutninger, der tages i
forummet, bærer koordinator videre til ledelsen, der tager endelig stilling til disse. Der er en
forventning om, at ledelsen igen på sigt kommer med i ledelsesforum.
Ambassadørforum
Koordinator har i dialog med ledelsen udvalgt ambassadører. Gruppen er sammensat ud fra
et kriterium om repræsentation fra alle områder: 10. klasses-området, 18-24 års-området og
UU Øst og UU Vest samt ledelsessekretariatet. I rekrutteringen har der været fokus på at
udpege medarbejdere, der kunne være med til at løfte/udbrede kulturen fra uddannelseslaboratoriet; ambassadører skulle være first movers i uddannelseslaboratoriet. Der er i efteråret 2013 fire ambassadører. Fem har været af sted på ambassadøruddannelsen, men en har
trukket sig på grund af andre opgaver.
I april 2013 nedsatte man et ambassadørforum bestående af ambassadører og koordinator.
Ambassadørforum har drøftet konkrete muligheder for at udbrede og implementere en eksperimenterende kultur på UU København og været i dialog med ledelsen om konkrete aktiviteter. Møderne har haft en dobbelt dagsorden, dels sparring på eksperimenter, dels en
afklaring af ambassadørrollen og uddannelseslaboratoriet overordnet. På UU København har
ambassadørforum i opstartsfasen udgjort det Faglige fællesskab. Oprettelsen af yderligere
fællesskaber giver ifølge koordinator måske mening på store institutioner, men vil indebære
unødig aktivitetsmængde i så lille en organisation.
Ambassadørforum mødtes meget i starten. Da eksperimenterne kørte, og administrationsdelen blev sat i gang, har koordinators fokus været koncentreret om eksperimenterne. Det
har betydet, at ambassadørforum er blevet nedprioriteret. Ambassadørforum fremhæver, at
det er en svaghed ved den nuværende organisering, at det er koordinator, der er initiativtager. De problematiserer dette i forhold til andre steder, hvor ambassadørforum eller Faglige
fællesskaber er mere selvkørende. Det er intentionen, at ambassadørerne fremadrettet skal
involveres i udviklingen af eksperimenter, løbende sparring og evalueringen af eksperimenter. Derudover skal ambassadørerne inddrages i udviklingen og iværksættelsen af tiltag med
henblik på videndeling mellem eksperimenterne. Den endelige ambassadørrolle er endnu
ikke afklaret.
Koordinatorrollen
Uddannelseslaboratoriet på UU København er i stor udstrækning forankret hos koordinator.
Det er koordinator der, på baggrund af dialog med ledelsen, står for administration af, hvilke
aktiviteter i uddannelseslaboratoriet der deltages i, og hvem der deltager. Koordinators arbejdsopgaver og fokus er skiftet undervejs: fra i starten at bruge meget tid med ambassadørforum til senere at støtte op om de enkelte eksperimenter gennem møder med eksperimentansvarlig og deltagere med fokus på løbende sparring.
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Eksperimentansvarlige
Man har på UU København vægtet, at de eksperimentansvarlige skulle være medarbejdere,
der gennemfører eksperimentet som led i deres praksis. Det har været intentionen at etablere et eksperimentforum med deltagelse af eksperimentansvarlige, eksperimentdeltagere,
kompetenceudviklingsdeltagere og koordinator. Dette er dog endnu ikke realiseret.

Uddannelseslaboratoriet på KEA
PÅ KEA er Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Institutionelt forankret i forsknings- og innovationscentret. Uddannelseslaboratoriet er organiseret med et ledelsesforum
og tværgående eksperimentteams.
Ledelsesforum
Lederforum arbejder med uddannelseslaboratoriet på KEA-niveau. Dette forum har en koordinerende funktion, og formålet er at kvalificere institutionens udbytte af at være med i Det
erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Man startede op med at køre uddannelseslaboratoriet for en mindre gruppe uddannelser. Siden sommeren 2013 er alle uddannelser med.
Ledelsesforum består i dag af alle studieledere og programgruppemedlemmer samt repræsentanten fra evalueringsgruppen. Herudover skal KEA’s internationale afdeling også med
(ledelsesniveau).
I ledelsesforum fordeler man opgaverne, og lederne af de enkelte uddannelser byder ind i
forhold til at få eksperimenter inden for de forskellige programområder. Møderne i ledelsesforum giver deltagerne mulighed får at holde hinanden op på opgaverne, inspirere hinanden.
Der bliver løbende samlet op på de eksperimenter, der er i gang, og man bruger dette til
løbende at udvikle på aktiviteterne. En af opgaverne i ledelsesforum har været at få afklaret,
hvad der kan lade sig gøre under de givne rammer.
Eksperimentteams i stedet for Faglige fællesskaber
Der er ingen egentlige Faglige fællesskaber på KEA, men man har besluttet, at alle eksperimenter skal gennemføres på tværs af flere afdelinger. Det betyder, at der er flere medarbejdere omkring alle eksperimenterne, og at der således opstår en slags Faglige fællesskaber
centeret omkring de enkelte eksperimenter.
Ambassadører
På KEA har man ikke gjort brug af ambassadører. Indirekte benytter man ambassadørideen
ved at forsøge at tilrettelægge eksperimenterne på en måde, hvor erfarne deltagere hjælper
de nye.
Koordinator
Koordinator er ansat til projektet. Hun fungerer som bindeled imellem Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium og KEA og har fokus på den interne koordinering. I forhold til de
konkrete eksperimenter har koordinator en central rolle i forhold til at hjælpe eksperimentmedarbejderne i gang, ligesom hun hjælper med det praktiske omkring udfyldning af skemaer og evaluering. Der er forskel på, i hvor høj grad hun er involveret i de enkelte eksperimenter, og prioriterer i særlig grad at løfte dem, hvor medarbejdere har travlt.
Center for Studiekvalitet
Center for Studiekvalitet, der arbejder med evaluering og afrapportering for hele institutionen er sammen med ledelsesforum med til at kvalificere eksperimenterne og udvikle evalueringsdesign. Dette sker konkret ved, at de tager med ud til eksperimenterne og diskuterer fx,
hvordan man kan anvende forskellige metoder til at indfange erfaringer i feltet.
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Uddannelseslaboratoriet på TEC
På TEC har man organiseret Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium omkring en arbejdsgruppe, en styregruppe og seks Faglige fællesskaber.
Arbejdsgruppen udgøres af vicedirektør, udviklingschef, projektchef og lokal koordinator.
Gruppen varetager den daglige ledelse og koordinering af aktiviteter i uddannelseslaboratoriet på TEC og forbereder oplæg og forslag til styregruppen. Gruppen mødes løbende efter
behov.
Styregruppen består af TEC’s direktion og chefgruppe. Styregruppen behandler og beslutter
aktiviteter på baggrund af oplæg fra arbejdsgruppen. Uddannelseslaboratoriet behandles på
særskilte temamøder 1-2 gange månedligt, hvor cheferne mødes med arbejdsgruppen og
drøfter arbejdet i de Faglige fællesskaber. Styregruppen fungerer ligeledes som styregruppe
for de Faglige fællesskaber. Dette betyder, at styregruppen løbende evaluerer organiseringen i de Faglige fællesskaber som middel til udvikling på TEC.
Faglige fællesskaber6
Man har oprettet seks Faglige fællesskaber med følgende temaer:







Erhvervsrettet innovation.
Talent og motivation.
Fag og faglighed.
Samspil mellem skole og erhverv.
Den eksperimenterende organisation.
Nye karriereveje.

Tovholderne for de Faglige fællesskaber er uddannelseschefer og en leder fra vejledningen.
Det er disse tovholdere, der er TEC’s repræsentanter i programgrupperne. Dette har man
valgt for at understøtte sammenhængen mellem arbejdet i programgrupperne og i de Faglige fællesskaber og for at sikre, at denne sammenhæng er forankret i ledelsen.
De Faglige fællesskaber er sammensat tværorganisatorisk med 7-11 ressourcepersoner inden
for de respektive områder. Rekrutteringen er sket dels gennem udpegninger af ressourcepersoner, der havde faglige erfaringer inden for området, dels var der mulighed for, at cheferne kunne indstille deltagere fra de enkelte uddannelser. Ved oprettelsen af de Faglige
fællesskaber var man fokuseret på at sikre repræsentativitet fra alle uddannelser i bemandingen af de Faglige fællesskaber.
Det er de Faglige fællesskaber, der foreslår nye eksperimenter, udpeger udviklingszoner og
forsøgsklasser og estimerer ressourceforbrug. Arbejdsgruppen kvalificerer eksperimentideerne. Styregruppen godkender og igangsætter.
De eksperimentansvarlige sidder for nogens vedkommende i de Faglige fællesskaber. Der er
fortsatte drøftelser om, hvordan man sammensætter gode Faglige fællesskaber. Disse indeholder også en diskussion om, om man skal nedsætte undergrupper, og hvem skal levere
viden til og fra eksperimenterne. Dette er i proces.
Ambassadørrollen

6

De faglige fællesskaber på TEC er et af de modeleksperimenter, der er beskrevet yderligere i
evalueringens kapitel 2.
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I udpegningen af ambassadører har man prioriteret, at de skulle være repræsentative for
institutionen og de forskellige uddannelsessteder. Derfor bad man områderne om at udpege
ambassadører, som var interesserede og kunne tage opgaven på sig. I den første periode har
det været meget forskelligt, hvilken rolle ambassadørerne har spillet. De beskrives generelt
som ”frie fugle”. Ambassadørernes primære opgave i de første faser har været at udbrede
forståelsen af den eksperimenterende metode og det eksperimenterende ordforråd. Eksperimentambassadørerne har været med til at udbrede kendskabet ved bl.a. at gå i dialog med
deres kolleger og italesætte og ”oversætte” både den eksperimenterende metode og Det
erhvervsrettede uddannelseslaboratorium som et hele. Der er en oplevelse af, at ambassadørrollen er med til at sprede viden og forståelse i organisationen hurtigere end normalt.
Deres rolle vil i løbet af efteråret blive præciseret, og de vil få mere klare opgaver.

Uddannelseslaboratoriet på CPH West
Uddannelseslaboratoriet ved CPH dækker de erhvervsuddannelser, som man udbyder.
Fagligt fællesskab
Der eksisterer ikke et fagligt fællesskab. Uddannelseslaboratoriet på CPH West er centreret
om koordinator, som på den ene side har indhentet ideer til eksperimenter i afdelingerne og
på den side står for kontakten til projektgruppen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fx ved at formidle tilbud om kompetenceudvikling og sørge for at formidle viden om
programgrupper. De, som eksperimenter, mødes ikke på tværs af afdelinger.
Koordinatorrollen
Koordinator var i forvejen ansat ved CPH West og er nu delvist aflønnet af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Koordinator har ca. 1½ dag om ugen til arbejdet og har derudover en dag om ugen, hvor der løses opgaver for projektgruppen for uddannelseslaboratoriet. Koordinator er også eksperimentansvarlig for flere eksperimenter og har ansvar for
evaluering af flere eksperimenter. Koordinator har en rolle med at bringe viden ind i den
lokale organisering, men på grund af, at der ikke findes et fagligt fællesskab eller forum for
ambassadører ender en del af denne viden med ikke at blive aktiveret lokalt.
Koordinator refererer til sin nærmeste leder og aflægger mundtlige rapporter om fremdrift i
uddannelseslaboratoriet, og koordinator sidder i to programgrupper.
Udvælgelse af eksperimenter
Koordinator er taget ud i afdelingerne og har afholdt hypoteseworkshops, som har ført frem
til eksperimentideer og eksperimenter. Eksperimenter er på den måde genereret nedefra,
men inden for rammerne af de fem programområder.
Spredning
Evaluator fik kendskab til to eksperimenter, som hver især synes at have gode kvaliteter. På
evalueringstidspunktet var man ikke nået til at tænke intern spredning mellem uddannelser.

Uddannelseslaboratoriet på Metropol
Uddannelseslaboratoriet på Metropol dækker det sundhedsvidenskabelige fakultet og er
organiseret som et Fagligt fællesskab.
Fagligt fællesskab
Det Faglige fællesskab bestod i foråret 2013 af 10-12 personer herunder personer med ledelsesopgaver suppleret med medarbejdere, som blev anset som særligt relevante til at deltage
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i arbejdet. Ledelsesrepræsentanterne var dem, som samtidig sad i de tværgående programgrupper. Det første Faglige fællesskab blev nedlagt hen over sommeren 2013. Der er i efteråret 2013 opstået et nyt Fagligt fællesskab, som er et mindre forum på seks personer og udelukkende består af ledere på Metropol.
Læringen var, at man var for mange deltagere i det første Faglige fællesskab, og det blev
uigennemskueligt at træffe beslutninger.
Arbejdet i det Faglige fællesskab
Arbejdet i det første Faglige fællesskab beskrives som, at der var for megen fokus på at fordele eksperimenter på de fem programmer og for lidt fokus på faglig diskussion af indholdet
af de eksperimenter, der blev foreslået. På et møde i foråret 2013, hvor der skulle udvælges
eksperimenter, var dette præget af, at nogle eksperimenter ikke var beskrevet tilstrækkeligt
og ikke fulgte skabelonen, og at eksperimentbeskrivelserne blev omdelt meget kort tid inden mødet. Arbejdet opleves af deltagerne som en fordeling frem for en stillingtagen til indholdet i eksperimenterne. Det Faglige fællesskab fungerede mest af alt som en styregruppe
og havde ikke en eksperimenterende tilgang til eget arbejde i denne periode. I den sidste del
af det første Faglige fællesskabs funktionsperiode blev der udpeget tovholdere, som skulle
være med til at sikre fremdriften i eksperimenterne.
Det andet Faglige fællesskab fortæller, at de har fået mere fokus på at diskutere det faglige
indhold af eksperimenterne og mere fokus på at diskutere, hvilke eksperimenter som kan
køre som kaskadeeksperimenter på andre uddannelser og mere fokus på at blive inspireret
af programgrupperne. Det enkelte eksperiment placeres i en spindelvævsmodel efter nyhedsværdi, merværdi, bidrag til Metropols strategi, programmålsbidrag. Udvælgelse af kaskadeeksperimenter sker ud fra ovenstående fire kriterier og ikke længere en fordelingspolitik, som da man udvalgte de første eksperimenter. Udover at der er sket en forandring i
sammensætning af det Faglige fællesskab, er der således også sket en forandring hen mod
at ville lede på viden.
Koordinatorrollen
Koordinator løser en række koordinerende opgaver i forhold til at få materialer og eksperimentbeskrivelser frem til møderne i det Faglige fælleskab og i forhold til at koordinere deltagelse i de kompetenceudviklingstilbud og formidlingstilbud, som udbydes af projektgruppen for uddannelseslaboratoriet. Koordinator refererer til dekanen.
Udvælgelse af eksperimenter
Den primære udvælgelse er sket ved, at det Faglige fællesskab har indkaldt ideer fra uddannelser og enheder inden for fakultetet, og der er på den måde kommet ideer nedefra. Man
har i høj grad baseret sig på ideer eller tanker, som allerede fandtes ude i uddannelserne.
Det Faglige fællesskab har vurderet de indkomne forslag til eksperimenter, og hvis nogle
blev vurderet som værende for svage, er der blevet bedt om nye ideer til, hvordan de fem
programmer kunne blive dækket.
I efteråret 2013 er der kommet fokus på, hvilke eksperimenter som kan fortsætte på andre
uddannelser.
Ambassadørerne
De, som har været på ambassadøruddannelsen, har enten roller som eksperimentansvarlige,
eksperimentdeltagere, har en evalueringsopgave eller hjælper med dokumentation. Ambassadører havde ved evalueringssamtalen ikke været samlet.
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Uddannelseslaboratoriet på SOSU C
Uddannelseslaboratoriet på SOSU C dækker alle uddannelser og er organiseret som et Fagligt fællesskab.
Fagligt fællesskab
Det Faglige fællesskab består primært af uddannelsesledere og ansatte i stabsfunktioner
som fx kvalitetskonsulent. Det Faglige fællesskab er ikke stationært, men er fx blevet suppleret med netop kvalitetskonsulenten på det tidspunkt, hvor der er fokus på evaluering af eksperimenterne i anden eksperimentperiode. De, som i hele perioden har været med i det
Faglige fællesskab, sidder samtidig i de tværgående programgrupper.
Det Faglige fællesskab løser opgaver som at samle op, at tænke videre, idéudvikle, at holde
hinanden orienteret om, hvad der sker i de programgrupper, som medlemmerne sidder i. De
mødes cirka hver tredje måned, eller hyppigere, hvis der er behov.
Spredning
Resultater fra eksperimenter spredes via workshops, som er åbne for alle uddannelser under
SOSU C.
Koordinatorrollen
Koordinator har en central rolle ved at have kontakt til de eksperimentansvarlige, selv være
eksperimentansvarlig og informere det Faglige fællesskab om, hvad der sker i eksperimenterne. Koordinator orienterer om, hvor mange midler, der potentielt er til rådighed, og har
overblik over, hvor der kunne mangle et eksperiment i forhold til at nå rundt om alle programgrupper. Det Faglige fælleskab beskriver, at koordinator er drivende i forandringen ved
at spørge til: Hvad er udfordringen?
Ambassadørerne
20 er blevet uddannet som ambassadører, og flere af dem fungerer i dag som eksperimentansvarlige. Det Faglige fællesskab fortæller, at energien i dag er i eksperimenterne.
Udvælgelse af eksperimenter
Udvælgelsen af eksperimenter foregår både top down og buttom up. I begyndelsen var det
meget top down, hvor koordinator pressede på for at sætte eksperimenter i gang. Nu hvor
der er eksperimenter i gang, betyder det, at der kommer flere ideer nedefra til nye eksperimenter.
Eksperimentansvarlige
De eksperimentansvarlige er enten undervisere eller koordinator. Eksperimentansvarlige
undervisere, som har gennemført et eksperiment, er fx gået ind i og har haft en rolle i forhold til at udfordre eksperimentansvarlige og eksperimentdeltagere i en anden afdeling. De
eksperimentansvarlige har ikke et fælles forum, hvor de mødes på tværs af eksperimenter.

6.2 Etableringen af lokale uddannelseslaboratorier
Evalueringen af etableringen af de lokale uddannelseslaboratorier viser, at man i opstartsfasen lokalt har været optaget af og har skullet tage stilling til en række spørgsmål og opgaver:


Institutionel forankring af uddannelseslaboratoriet: Hvordan skal uddannelseslaboratoriet indgå i den formelle organisationsstruktur?
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Afklare roller og opgavefordeling: Hvordan organiserer vi laboratoriet hos os? Hvilke
fora skal etableres? Hvem skal bemande disse? Hvilke opgaver skal de have? Hvordan
skal der sikres videndeling/samarbejde mellem forskellige fora?
Afklare roller og relationer i forhold til uddannelseslaboratoriet centralt: Bemanding i
de forskellige fora/programgrupper, videndeling og relationer mellem fora i uddannelseslaboratoriet og det lokale uddannelseslaboratorium.
Forstå laboratorie- og eksperimenttankegangen: Hvad vil de sige at arbejde eksperimenterende? Hvad er det, der skal eksperimenteres med, hvordan? Hvordan skal de
forskellige redskaber bruges? Hvordan sikrer vi lokalt, at redskaberne bliver anvendt
på en måde, der understøtter de fire faser i Eksperimenthjulet og indfrier målene for
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium?
Oversætte laboratorie- og eksperimenttankegangen: Hvordan sikrer man, at øvrige
kolleger og deltagere forstår og kender tankerne bag Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og dets metode/metodik? Hvordan sikrer man, at Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fremstår meningsfuldt og bidrager til imødekommelsen
af lokale udfordringer?
Sikre at man indfrier de på forhånd fastsatte aktivitetsmål: Hvordan sikrer man, at institutionen gennemfører den aktivitet, man har forpligtet sig på? Både aktivitet lokalt
(gennemførelse af eksperimenter inden for programmerne) og aktivitet i kompetenceudvikling inden for og på tværs af programmerne.

Deltagerne i de lokale uddannelseslaboratorier giver udtryk for, at det er en omfattende og
udfordrende proces at etablere en lokal struktur og komme i gang med de lokale aktiviteter.
De fortæller, at en del af disse udfordringer knytter sig til kompleksiteten i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium som inden for en kort tidsramme og på en og samme tid skal:







Eksperimentere med at udvikle redskaber, som understøtter, at partnerinstitutionerne arbejder eksperimentende lokalt, herunder redskaber til afrapportering, eksperimenthul og redskaber til evaluering.
Samarbejde omkring udpegning af indsatsområder parallelt med, at man lokalt skal
udvikle og igangsætte eksperimenter, som indfrier Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums overordnede mål.
Kapacitetsopbygge lokalt og eksperimentere med, hvordan kapacitetsopbygningen
bedst tilrettelægges.
Kapacitetsopbygge i tæt relation til eksperimenter, som igangsættes i forskellige
tempi og med eksperimentdeltagere, som har meget forskelligrettede deltagerforudsætninger og arbejdspladskulturer.

De forskellige formål med og den komplekse opbygning af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har betydet, at det i opstartsfasen har været en overvældende og stor opgave
at få styr på, hvad deltagelsen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium indebar, og
hvordan man lokalt skulle gribe arbejdet an.
Institutionerne har haft forskellige strategier til at håndtere denne kompleksitet. En strategi
har været at starte i det små og langsomt udbygge det lokale laboratorium, når man blev
fortrolig med Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og eksperimenttankegangen.
En anden strategi har været at starte det hele op på en gang.
Den eksperimenterende metode indebærer, at også den lokale organisering/det lokale uddannelseslaboratorium har karakter af et eksperiment, hvor man på de enkelte partnerskabsinstitutioner løbende må forholde sig til, om den valgte organisering er hensigtsmæssig
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i forhold til at indfri laboratoriets målsætning om at skabe eksperimenterende institutioner
og indfri målene inden for de fem programmer.
Den eksperimenterende form har afstedkommet, at den lokale organisering på hovedparten
af institutionerne er ændret undervejs i forløbet på baggrund af erfaringerne fra laboratoriets forudgående perioder. Det betyder også, at der er en fortsat opmærksomhed på hensigtsmæssigheden af den lokale organisering. Både på selve organiseringen, de etablerede
fora, relationen mellem disse, deres opgaver og på bemandingen.
Generelt er erfaringen, at det har været ressourcekrævende i form af tid at sætte sig ind i
tankegangen og få overblik over kompleksiteten, og at dette arbejde ikke kunne rummes
inden for den planlagte tid.

Særlige omstændigheder med betydning for etablering af uddannelseslaboratoriet og gennemførelse af eksperimenter
Flere af institutionerne været berørt af en række forhold, som har haft betydning for etableringen af det lokale laboratorium og for gennemførelse af aktiviteter i dette.
Organisationsændringer og udskiftning af ledelse
I flere institutioner (IHK/DTU Diplom, UU København og KEA) har der siden ansøgningen om
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og underskrivelsen af partnerskabsaftalerne
været udskiftning på ledelsesniveau, som har indebåret, at den ansvarlige leder eller projektejer er forsvundet fra organisationen. Udskiftningen af ledelsen har på forskellige måder haft
betydning for etableringen af de lokale uddannelseslaboratorier og for deltagelsen i aktiviteter i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Betydningen afhang af, hvor hurtigt der
er kommet ny ledelse, og i hvilken grad denne har påtaget sig et ejerskab for uddannelseslaboratoriet, eller om der har været ledere fra et andet ledelseslag, der har påtaget sig ledelsesansvaret i laboratoriet.
OK13
Flere af partnerskabsinstitutionerne har i foråret været omfattet af OK13 og konflikten på
lærerområdet. Dette har haft betydning for etableringen af de lokale uddannelseslaboratorier og for gennemførelsen af aktiviteter. På UU København og på SOSU C har konflikten konkret betydet, at mulighederne for at gennemføre eksperimenter og for deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteterne i foråret har været begrænsede, ligesom det har begrænset
mulighederne for at afholde lokale hypoteseworkshops.
De nye arbejdstidsaftaler, som er resultatet af OK13, har betydet, at overtid har skullet afvikles inden årsskiftet, hvor de nye arbejdstidsaftaler træder i kraft. Dette har begrænset mulighederne for at trække på lærer- og vejlederressourcer. Det er endnu uvist, hvad de ændrede arbejdstidsregler kommer til at betyde for rammerne for deltagelse i udviklingsprojekter
som Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fremover.

6.3 Arbejdet i de lokale uddannelseslaboratorier
I dette afsnit fokuserer vi på arbejdet i de lokale uddannelseslaboratorier i de forløbne eksperimentperioder. Der sættes fokus på:



Hvordan man har oversat den eksperimenterende metode, herunder hvordan man
har arbejdet med at forstå og udbrede kendskabet til metoden.
Hvordan man har arbejdet med eksperimenterne, herunder arbejdet med at udvikle
og kvalificere eksperimenter, den løbende sparring på eksperimenterne samt evaluering af eksperimenter.
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Arbejdet med forankring og spredning af viden.

Evalueringen viser, at institutionerne arbejder med forskellige beslutnings- og videnspredningsstrategier, som har betydning for, hvordan man igangsætter eksperimenter og for arbejdet med spredning og forankring i de lokale uddannelseslaboratorier. I den forbindelse
anvender man forskellige redskaber og fora for videndeling, og dette afsnit afrundes med en
opsamling på de forskellige redskaber til videndeling.

Oversættelse af den eksperimenterende metode
Forståelse af den eksperimenterende metode
Første skridt i etableringen af uddannelseslaboratoriet har været, at deltagerne i de forskellige ledelsesfora, Faglige fællesskaber mv. skulle skabe en fælles forståelse af den eksperimenterende metode og oversætte tankegangen til deres organisation. I opstartsfasen har
man i de lokale uddannelseslaboratorier brugt megen tid på at afklare, hvad det konkret
betød at arbejde eksperimenterende med den metodik, der er udviklet i Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium. Denne afklaring har været tæt knyttet til en afklaring af de forskellige roller i laboratoriet, herunder opgaver og relationer.
Deltagerne i de Faglige fællesskaber fortæller, at oversættelsen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums tankegang til konkret praksis har været udfordrende og mere omfattende end forventet, og at mange af ressourcerne i form af tid i de indledende faser har
været brugt til en sådan afklaring.
Projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har været inddraget på
forskellige måder i forhold til at understøtte den lokale proces med at forstå og oversætte
metoden. Den fysiske placering på TEC, overlap mellem medarbejdere og projektchefens
deltagelse i arbejdsgruppen for uddannelseslaboratoriet på TEC har betydet, at projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium her har haft en central rolle i forhold
til den lokale afklaringsproces. Dette har i mindre grad gjort sig gældende på de øvrige partnerskabsinstitutioner. I løbet af efteråret har der imidlertid været optakt til, at projektgruppen for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium i stigende grad inddrages i afklaringsog oversættelsesprocesserne i de øvrige institutioner.
Der tegner sig generelt et billede af, at det har været en meget krævende proces at forstå og
oversætte laboratorietanken og den eksperimenterende metode, og at det er af stor betydning, at de lokale laboratorier understøttes i denne proces.
Udbredelse af kendskabet til den eksperimenterende metode
Andet skridt har været at oversætte og udbrede forståelsen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og den eksperimenterende metode i den øvrige organisation.
Der har været forskellige redskaber til dette:

Udbredelse af laboratorietanken gennem ambassadører
Nogle institutioner har søgt at sprede kendskabet til Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og den eksperimenterende metode gennem ambassadørerne. Her har man i rekrutteringen af ambassadørerne bevidst fokuseret på en organisatorisk spredning såvel uddannelsesmæssigt som geografisk. Både TEC og UU København har været eksplicit optaget af en
organisatorisk spredning af deres ambassadører. UU København har efterfølgende inddraget ambassadørerne aktivt i oversættelsen af laboratorietanken til den lokale organisation
gennem drøftelser i ambassadørforum. TEC har i de indledende faser arbejdet mindre syste-
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matisk med brugen af ambassadører. På Metropol og SOSU C har ambassadørerne spillet en
central rolle som eksperimentansvarlige, og nogle har fået en central rolle som ressourcepersoner fx omkring evaluering. Og på DTU Diplom har ambassadørerne været inddraget i en
følgegruppe for udvalgte eksperimenter.
På KEA har man fravalgt ambassadørerne og arbejder i stedet med at udbrede laboratorietanken ved løbende at trække nye deltagere ind i eksperimenter, hvor de skal samarbejde
med erfarne eksperimentdeltagere og således får kendskab til de konkrete metoder gennem
sidemandsoplæring fra eller sparring med erfarne kolleger.

Udbredelse af laboratorietanken gennem lokale hypoteseworkshops
Nogle institutioner har fokuseret på at udbrede kendskabet til laboratoriet og den eksperimenterende metode ved tidligt i processen at afholde interne inspirationsseminarer eller
mini-hypoteseworkshops for en bredere gruppe af medarbejder. Både KEA og UU København lavede tidligt i uddannelseslaboratoriet interne arrangementer med henblik på at få
undervisere og vejledere til at udvikle ideer til eksperimenter. På begge institutioner var arrangementerne præget af et stort engagement blandt medarbejderne, et engagement som i
et vist omfang gav anledning til frustration, da der efterfølgende gik lang tid, inden man fik
afklaret, hvilke konkrete eksperimenter der kunne igangsættes i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
Anbefaling: Fortsat fokus på oversættelse og udbredelse af den eksperimenterende metode
Det ligger i den eksperimenterende metode, at både forståelsen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og oversættelsen af denne er en proces. Opgaverne har været store i
forbindelse med etableringen af de lokale uddannelseslaboratorier, men er ikke overstået
med dette. Det er derfor centralt, at man i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium
fortsat har fokus på, hvordan man kan understøtte, at man lokalt skaber forståelse for metoden og afklarer egne roller, og hvordan man udbreder dette i hele institutionen. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium bør i denne proces være eksplicit optaget af projektgruppens rolle i forhold til at facilitere denne proces.

Arbejdet med eksperimenterne
Udvikling og kvalificering af eksperimenter
En anden opgave, der har ligget i de lokale uddannelseslaboratorier, er udvikling og igangsættelse af konkrete eksperimenter. Dette har været gjort på forskellige måder. Metoden til
udvikling af eksperimenter har dels varieret mellem de forskellige institutioner, dels har den
varieret i de forskellige eksperimentperioder.
Udviklingen og udvælgelsen af eksperimenter knytter sig til den ’strategi for beslutninger,
der trækkes på i det lokale uddannelseslaboratorium. Strategierne for beslutning adresserer
blandt andet, hvordan der tages beslutning om, hvilke eksperimenter der skal gennemføres i
regi af uddannelseslaboratoriet. (Beslutningsstrategien adresserer også spørgsmål om forankring og spredning, som vil blive uddybet senere).
Overordnet kan der skelnes mellem to beslutningsstrategier, hvor den ene betoner vigtigheden af, at udviklingen skal forankres i strategisk ledelse, mens den anden betoner vigtigheden af, at udviklingen forankres i de udførendes erfaringer og motivation fra praksis.
Strategisk udvikling: eksperimenter skal udvikles og igangsættes med henblik på at imødekomme strategiske udfordringer. Problemet formuleres centralt eller hjemtages centralt og
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efterfølgende udpeges relevante eksperimentdeltagere (TEC, KEA i nuværende eksperimentperiode).
Erfarings- og motivationsbaseret udvikling: eksperimenter skal udvikles og igangsættes med
udgangspunkt i konkrete praksiserfaringer af medarbejdere, der oplever et behov og er motiverede for at eksperimentere som led i deres undervisning (DTU, SOSU C (i den første organisering), Metropol, CPH West, KEA tidlige eksperimentperiode, UU København).
Der kan selvklart ikke skelnes skarpt mellem uddannelsesinstitutionernes strategiske udfordringer og de erfaringer og udfordringer, undervisere og vejledere oplever i deres praksis.
Men måden hvorpå man har faciliteret processen omkring formuleringen af konkrete eksperimenter er forskellig. I de tilfælde, hvor der er tale om erfarings- og motivationsbaseret udvikling, har man forsøgt at facilitere idégenerering ’fra neden’ gennem afholdelse af brede
inspirationsseminarer eller mini–hypoteseworkshops for en stor gruppe medarbejdere med
henblik på at generere ideer til eksperimenter. Senere har man afgrænset, hvilke af de genererede ideer, der kunne gennemføres i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
I de tilfælde, hvor der er tale om strategisk udvikling, har man inviteret til udvikling af eksperimenter på baggrund af strategisk valgte indsatsområder og forsøgszoner eller strategisk
udvalgt de medarbejdere, som man mente var relevante og kunne løse opgaven.
I begge tilfælde har medarbejderne deltaget i formuleringen af de konkrete eksperimenter.
Og eksperimenterne har været igennem en kvalificeringsproces, hvor de har fået sparring fra
den lokale koordinator og efterfølgende er blevet drøftet i de eksisterende Faglige fællesskaber eller ledelsesfora.
Udfordringer i forbindelse med at komme i gang
Der var i opstartsfasen en uafklarethed om eller forskellige forståelser af, hvor brede/fokuserede eksperimenterne skulle være for at kunne rummes i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Afklaring er kommet undervejs i takt med konsolideringen af programgrupperne. Deltagerne i de lokale uddannelseslaboratorier fortæller, at de har oplevet
det som problematisk, at det tog meget lang tid at få programgrupperne i gang, og at dette
udgjorde en flaskehals i forhold til at komme i gang med de lokale eksperimenter. Den relativt lange afklaringstid, som har været en del af processen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, betød, at det var svært for de institutioner, der tidligt inddrog en bredere
gruppe af medarbejderne, at fastholde engagementet. De lokale frustrationer, dette affødte, er blevet forstærket af, at de efterfølgende deadlines for eksperimenterne har været
relativt korte. Utilfredsheden knytter sig således til en oplevelse af først at have en meget
lang ventetid for efterfølgende at skulle sætte eksperimenter i gang meget hurtigt, uden at
have tid til at udvikle dem ordentligt.
Sparring på konkrete eksperimenter
Der er forskel fra institution til institution på, hvordan man har understøttet eksperimenterne med sparring undervejs i forløbet. På nogle institutioner har sparring og kvalificering af
eksperimenterne i de Faglige fællesskaber, ambassadørforum eller tilsvarende primært været foretaget i den indledende fase (fx UU København og TEC), mens man på andre institutioner har arbejdet mere kontinuerligt med opfølgningen på eksperimenterne (KEA og enkelte
Faglige fællesskaber på TEC). På de institutioner, hvor de Faglige fællesskaber og andre fora
primært har sparret med eksperimenterne i forbindelse med beskrivelse og udvikling, har
sparringen med eksperimenterne under gennemførelsen primært været varetaget af koordinator.
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At Faglige fællesskaber primært har sparret i den indledende fase skyldes, at mødeaktiviteten har været mest intensiv i løbet af foråret for at blive mindre hyppig eller stoppe hen over
sommeren, hvor eksperimenterne gennemførtes. Medlemmerne i de Faglige fællesskaber,
hvor dette har været tilfældet, giver alle udtryk for, at det opleves som uhensigtsmæssigt at
man ’mister følingen’ med eksperimenterne og ikke løbende følger op på disse. Omvendt
fremhæver de Faglige fællesskaber, hvor man har haft en løbende opfølgning på eksperimenterne undervejs, at dette har været frugtbart, og at det har været betydningsfuldt, at
man kunne videndele og kvalificere eksperimenterne undervejs i forløbet. Dette har bidraget
til en gensidig forpligtelse og et engagement i hinandens eksperimenter.
Evaluering af eksperimenter
På tidspunktet for gennemførelsen af dataindsamlingen til midtvejsevalueringen var et eksperiment evalueret og afsluttet, mens de øvrige lange eksperimenter havde arbejdet med
midtvejsevaluering, men ikke nået til den endelige evalueringsfase i Eksperimenthjulet. Derfor er det også begrænset, hvor aktivt de Faglige fællesskaber har været inddraget i evalueringen af de gennemførte eksperimenter.
Deltagerne i de Faglige fællesskaber og i de forskellige eksperimenter påpeger, at forskellige
underviser- og vejledergrupper har meget forskellige forudsætninger for at arbejde med
evaluering i eksperimenterne. Disse forskelligheder omhandler dels forskellige erfaringer
med samtale- og interviewteknikker, dels forskellige forudsætninger for at arbejde systematisk med deres didaktik.
På institutionerne er man begyndt at fokusere på evalueringsdelen, og hvordan man kan
understøtte de enkelte eksperimenter i deres evalueringer. Arbejdet med evaluering sker for
tiden på forskellige måder dels ved, at eksperimentdeltagerne afprøver forskellige evalueringsformer (spørgeskemaer, interview, observation), dels ved at trække særlige ressourcepersoner ind, der kan understøtte eksperimentteamene og de Faglige fællesskaber i arbejdet
med evalueringsdesign. De ekstra ressourcer kommer enten fra andre enheder i institutionen (fx kvalitetsafdelingen) eller ressourcer fra projektgruppen i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afgøre, hvordan disse
eksterne ressourcer konkret bliver anvendt, om de understøtter, supplerer eller erstatter
eksperimenternes egne evalueringer.
I forhold til opgaven med at arbejde systematisk med evaluering som en del af den eksperimenterende metode, kommer informanterne med en række forskellige og delvis modsætningsfyldte tilbagemeldinger:






Det er en styrke, at eksperimentteamet allerede i formuleringen af eksperimentdesignet skal reflektere over evalueringen. Hermed udfordres de til at reflektere over,
hvordan den grundlæggende hypotese kan testes, inden eksperimentet gennemføres.
Kompleksiteten i uddannelsesforløbet står i kontrast til eksperimentmetaforen, der
bygger på en implicit forestilling om, at man kan isolere sin undersøgelsesgenstand
og teste specifikke årsagssammenhænge: I forhold til at måle effekten af enkelteksperimenter og evaluere, hvordan de bidrager til indfrielsen af de overordnede programmål, problematiseres det, at uddannelsesforløb er komplekse, og at den enkelte
underviser/vejleder i et eksperiment kun spiller en mindre rolle i et samlet studieliv/forløb.
Det fremhæves i forlængelse af ovenstående som problematisk, at evalueringsworkshoppen primært fokuserer på brugen af konkrete værktøjer og udvikling af evalueringsdesign og ikke adresserer grundlæggende problemstillinger og udfordringer

Side 100 af 117







forbundet med validitet og reliabilitet i evalueringerne. Som eksempel nævnes
Hawthorne-effekterne.
Der efterlyses støtte til at udvikle indikatorer for, om eksperimenterne indfrier deres
målsætninger fx målsætninger om at udvikle elevernes evner inden for entreprenørskab eller innovation.
Den tidsmæssige sammenhæng mellem eksperiment og effekter opleves som problematisk. Evalueringen forventes gennemført ved eksperimentets afslutning, men at
de forventede effekter måske først vil vise sig senere.
Der er en modsætning mellem eksperimentmetaforen og opstilling af evalueringsdesign. Eksperimenter er uforudsigelige. På forhånd opstillede mål kan begrænse muligheden for at opnå ny viden i eksperimenterne eller overskygge eventuelle uforudsete positive eller negative effekter af eksperimenterne.

Evalueringsopgavens paradoks
I forhold til evalueringsdelen indeholder uddannelseslaboratoriets eksperimenterende metode et paradoks: Dels skal eksperimentdeltagerne have kendskab til forskellige evalueringsmetoder og opbygge erfaring med disse, dels skal evalueringen bruges til at vurdere og
videreudvikle de konkrete eksperimenter.
I forhold til evalueringen af eksperimenterne ligger det implicit i Eksperimenthjulet, at man
på forhånd skal opstille indikatorer og reflektere over evalueringsmetoder. Dette stiller indirekte et krav om, at man evaluerer ’rigtigt’. Omvendt adresserer Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium den udfordring, at mange undervisere og vejledere ikke er vant til at
arbejde systematisk med evaluering, hvorfor workshops og erfaringer fra de konkrete eksperimenter skal understøtte, at evalueringskompetencer udvikles som led i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Dette stiller indirekte krav om, at man afprøver og opnår
erfaring med forskellige typer af evalueringsmetoder, hvilket står i modsætning til ønsket
om, at evalueringen skal være præcis og adækvat.
Det, at evalueringskompetence både er et mål og et middel i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, betyder, at eksperimentdeltagerne og de Faglige fællesskaber skal håndtere modsætningsfyldte krav, som knytter sig til at få erfaring med forskellige evalueringsmetoder og at anvende evaluering som redskab til at kunne vurdere eksperimenterne. Deltagerne i de lokale uddannelseslaboratorier oplever, at projektgruppen i Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium er med til at reproducere dette krydspres, da de mødes med en
forventning om, at man lokalt udvikler og gennemfører evaluering, men samtidig har en
forventning om, at man evaluerer ’rigtigt’.
Der er tegn på, at dette krydspres håndteres forskelligt. I nogle tilfælde griber undervisere
og vejledere tilbage til de metoder, de kender og plejer at bruge. I andre tilfælde giver det
anledning til ’handlingslammelse’, og man afventer, at eksterne ’eksperter’ hjælper med at
kvalificere evalueringsdesignet, så man er sikker på, at man får evalueret rigtigt.
Brugen af eksterne eksperter er modsætningsfyldt. På den ene side kan de være relevante
hjælpere, som gør det muligt at gennemføre en evaluering, men hvis de overtager hele evalueringen fra den eksperimentansvarlige/eksperimentteamet, fjerner man den læring, der
ligger i, at den eksperimentansvarlige følger hjulet hele vejen i de fire faser.
Anbefaling: Adressering af evalueringsparadokset
Der er ikke nogen let løsning på evalueringsparadokset, men der er behov for, at det bliver
adresseret, om og hvordan man både kan afprøve og få erfaring med forskellige evalueringsformer og samtidig sikre, at eksperimenterne bliver evalueret på en måde, der kan bruges.
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Kapacitetsopbygning inden for evaluering er afgørende for at kvalificere og forankre den
eksperimenterende metode, da det netop er gennem evalueringerne, der skal genereres
viden om resultaterne af de enkelte eksperimenter. For at understøtte denne kapacitetsopbygning er det afgørende, at der fremadrettet fokuseres på:









At der skabes læringsrum, hvor eksperimentdeltagerne kan kvalificere deres brug af
de forskellige typer af evalueringsredskaber og reflektere over de konkrete redskabers muligheder og begrænsninger.
At det tages seriøst, at uddannelsesevaluering er evaluering af komplekse processer
og skabe læringsrum, der understøtter evalueringsansvarliges og eksperimentdeltagernes refleksioner over validitet og reliabilitet i evaluering af sociale processer.
At eksperimentdeltagerne støttes i at formulere indikatorer og ’se tegn’ på komplekse/abstrakte målsætninger fx indikatorer for innovationskompetence.
At afklare, hvordan man anvender de ressourcepersoner, der har deltaget i evalueringsworkshops eller på andre måder har særlige forudsætninger for at arbejde med
evaluering. Fx om de skal tilknyttes fast til eksperimentteams, om de skal mødes med
eksperimentdeltagerne i særligt tilrettelagte aktiviteter som fx lokale evalueringsworkshops, eller om de skal trækkes ind ad hoc, når der opstår behov, og i så fald
hvordan eksperimentdeltagerne sikres kendskab og adgang til rette ressourcepersoner.
At afklare rollefordeling mellem evalueringerne i de enkelte eksperimenter og den
styringsinformation, der tilvejebringes i uddannelsesinstitutionerne fx karakterer, frafald og trivsel, og om der kan tilvejebringes styringsinformation, der understøtter de
enkelte eksperimenter.

Spredning og forankring af erfaringer fra eksperimenter
På tidspunktet for midtvejsevalueringen var syv af de udvalgte modelprojekter 1. eller 2. fase,
hvorfor det endnu er for tidligt at sige noget endeligt om deres konkrete spredning og forankring. Derfor bygger afsnittet om spredning og forankring på de overvejelser, medlemmerne i de Faglige fællesskaber har gjort sig om, hvordan man vil arbejde med dette fremadrettet.
Forankring: Hvordan fastholdes/anvendes den viden og de erfaringer, der er genereret i de
enkelte eksperimenter i den konkrete praksis (det genstandsfelt eksperimentet har været
gennemført i)?
Spredning: Hvordan spredes den viden og de erfaringer, der er genereret i eksperimenterne
til anvendelse i andre praksisser, både internt i uddannelserne/institutionerne i lignende eller
andre typer af praksis og eksternt?
Betingelserne for spredning og forankring af eksperimenterne er dels viden om konkrete
erfaringer og resultater, dels beslutninger om, at redskaber, metoder, erfaringer skal anvendes på bestemte måder i praksis. Betingelserne for forankring og spredning er således knyttet til konkrete strategier for beslutninger og strategier for videndeling, der eksisterer i de
lokale uddannelseslaboratorier. Den lokale ledelses- og udviklingskultur har således stor
betydning for, hvordan man konkret arbejder med forankring og spredning af erfaringer og
resultater fra de konkrete eksperimenter.
Strategier for beslutninger
Strategierne for beslutning omhandler, hvordan man beslutter, hvilke eksperimenter der skal
sættes i gang, men også om hvordan man beslutter sig for, hvilken af den viden og de erfaringer der er genereret i eksperimentet, som skal forankres og hvordan. Dels i den konkrete
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praksis, dels i andre relevante praksisser inden for organisationen. Strategierne for beslutning adresserer:







Hvordan tages der beslutning om, hvilke eksperimenter der skal gennemføres i regi af
uddannelseslaboratoriet?
Hvordan tages der beslutning om, hvilke elementer (redskaber, metoder) af de enkelte eksperimenter, der skal videreføres i den konkrete praksis, hvor eksperimentet er
gennemført?
Hvordan tages der beslutning om, hvilke elementer (redskaber, metoder) af de enkelte eksperimenter, der skal afprøves i andre praksisser end den, hvor eksperimentet er
gennemført?
Hvordan tages der beslutning om, hvilke elementer (redskaber, metoder) af de enkelte eksperimenter, der skal implementeres i andre praksisser end den, hvor eksperimentet er gennemført?

Der er i en vis grad forskel på, hvilke strategier for beslutninger der anvendes på partnerskabsinstitutionerne. Dette gælder både de beslutningsstrategier, der vedrører, hvilke eksperimenter der skal igangsættes, og de beslutningsstrategier, der vedrører, hvordan eksperimenter og deres resultater eventuelt skal forankres. Overordnet kan der skelnes mellem to
beslutningsstrategier, hvor den ene betoner vigtigheden af, at udviklingen skal forankres i
strategiledelse, mens den anden betoner vigtigheden af, at udviklingen forankres i de udførendes erfaringer og motivation fra praksis.
Strategisk spredning og forankring: Det drøftes og besluttes på ledelsesniveau, hvilke elementer af eksperimentet, der skal forankres i den praksis, hvor eksperimentet er gennemført, og hvilke dele af eksperimentet man ønsker at sprede til andre praksisser i organisationen.
Erfarings- og motivationsbaseret spredning og forankring: Det er op til de undervisere og
vejledere, der deltager i eksperimentet at beslutte, hvilke elementer der skal forankres i deres fortsatte praksis, ligesom det er op til medarbejderne både i og uden for uddannelseslaboratoriet at beslutte, hvilke erfaringer og elementer fra de enkelte eksperimenter der skal
spredes til andre praksisser.
På TEC, Metropol og KEA er erfaringerne fra de første eksperimentperioder, at beslutningerne omkring spredning og forankring kræver, at ledelsesniveauet i institutionen får en central
rolle i uddannelseslaboratoriet. På SOSU C arbejder man derimod med at understøtte en
generisk model for forankring og spredning. Det indebærer, at de eksplicit har fokus på at
sprede viden om eksperimenterne medarbejderne og lederne imellem og herigennem sikre
en frivillig spredning og forankring af de erfaringer og redskaber, der er genereret i eksperimenterne.
Der ligger fortsat en opgave på de deltagende institutioner om at lægge en endelig strategi
for både forankring og spredning. En af de centrale udfordringer denne beslutning adresserer er, hvordan man får medarbejderne til at føle ejerskab for og anvende redskaber og metoder udviklet af andre, og hvordan man spreder redskaber og metoder mellem forskellige
typer af praksis. En anden udfordring knytter sig til forestillingen om modellers overførbarhed og kontekstens betydning, og aktualiserer spørgsmålet om den viden, der genereres i
eksperimenterne, er generaliserbar eller eksemplarisk, og hvordan man tager højde for det,
når man lægger sin strategi for spredning. Spørgsmålet omkring spredning og forankring
adresserer et helt centralt dilemma: nemlig hvordan man på en gang kan arbejde med strategisk ledelse og samtidig rumme sensitivitet for den lokale praksis’ kompleksitet og understøtte den innovation og det engagement, der netop udspringer af den lokale praksis. Sam-
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tidig handler det om, i hvor hør grad ledere vil beslutte, at erfaringer fra eksperimenter skal
anvendes fx i andre afdelinger, eller om det skal være op til de enkelte undervisere at beslutte.
Strategier for videndeling
Strategier for viden drejer sig om, hvordan man arbejder med at sprede viden om eksperimenter, erfaringer og resultater på forskellige niveauer. I det følgende fokuserer vi på, hvilke
redskaber der anvendes til at understøtte hhv. horisontal og vertikal videndeling inden for
institutionerne samt videndeling institutionerne imellem om konkrete eksperimenter.

Horisontal videndeling inden for uddannelserne og institutionerne:
Spredningen horisontalt af viden om eksperimenterne inden for uddannelserne handler om,
hvordan de øvrige medarbejdere, undervisere og vejledere får kendskab til, hvilke eksperimenter der kører og de erfaringer og redskaber, der udvikles som led i de gennemførte eksperimenter. Men de drejer sig også om, hvordan erfaringer spredes horisontalt mellem uddannelserne på ledelsesniveau.
Der tages lokalt en række forskellige redskaber i brug i forhold til at understøtte dette:
Intranet: På TEC bruger man intranettet som en platform, hvor medarbejderne kan orientere
sig om de forskellige eksperimenter.
Nyhedsbrev: På DTU Diplom skriver man om eksperimenterne i nyhedsbrevet ’Den interne’.
Inspirationsdag: På UU København har man afholdt en intern inspirationsdag, hvor medarbejderne holdt oplæg om de særlige aktiviteter, de havde i gang i vejledningen.
Workshop: På SOSU C præsenteres gennemførte eksperimenter ved workshops, som er
åben på tværs af uddannelser.
Personalemøder: På alle institutioner informeres der om igangværende eksperimenter på
personalemøder inden for uddannelserne.
Uformel videndeling: Meget af den konkrete videndeling og sparring omkring eksperimenterne foregår i den uformelle snak kollegerne imellem. Mulighederne for uformel videndeling
er betinget af de fysiske møder enten i hverdagen eller i forbindelse med aktiviteter, hvor
medarbejderne mødes omkring andre ting.
Aktiviteter under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium: Meget af den horisontale
videndeling mellem medarbejdere inden for samme institution foregår i forbindelse med
deltagelse i workshops og akademier i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium.
Faglige fællesskaber og ledelsesfora: En stor del af den viden, der spredes horisontalt i organisationerne, spredes netop i de fora, der er oprettet i de lokale uddannelseslaboratorier.
Det er en generel fortælling, at man på de institutioner, der har nedsat Faglige fællesskaber
og ledelsesfora med repræsentanter fra de forskellige uddannelser, har fået et meget større
kendskab til hinandens uddannelser og praksis gennem disse fora (på egen uddannelsesinstitution).

Vertikal videndeling inden for institutionerne og uddannelserne:
Ligesom den horisontale videndeling foregår der en vertikal videndeling gennem intranet,
nyhedsbrev, personalemøder og via uformel videndeling.
Herudover foregår der en vertikal videndeling gennem afrapportering fra de enkelte eksperimenter til de Faglige fællesskaber og ledelsesfora og gennem sparring fra de Faglige fæl-
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lesskaber og ledelsesfora til de enkelte eksperimenter. Der er forskel på, hvordan dette i
praksis finder sted, om deltagerne fra eksperimenterne selv er repræsenteret på disse fora
og deltager i diskussionerne, om videndelingen er primært skriftlig eller mundtlig, og i hvor
høj grad informationerne er formidlet via koordinatoren.

Videndeling på tværs af institutioner:
Programgrupper: En stor del af den tværinstitutionelle videndeling mellem uddannelseslaboratorierne foregår via programgrupperne.
Kompetenceudviklingsaktiviteter i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium: Den
horisontale videndeling på tværs af institutionerne foregår primært i forbindelse med deltagelse i de forskellige aktiviteter i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, kompetenceudvikling i og uden for programmerne og akademierne. Det fremhæves generelt, at det er
aktiviteter under Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, der giver størst anledning
til kendskab på tværs af institutionerne. Her fremhæves i særlig grad workshops i og uden
for programmerne som steder, hvor man har fået lejlighed til at få kendskab til praksis og
erfaringer fra partnerskabsinstitutionerne, og hvordan andre institutioner adresserer udfordringerne inden for de forskellige programområder. Workshops i og på tværs af programmerne fremhæves imidlertid også som rum, hvor der genereres en stor grad af kendskab på
tværs af uddannelser fra den samme organisation.
Sammenhængen mellem videns- og beslutningsstrategi
Der er en sammenhæng mellem institutionernes beslutningsstrategier, og hvilke strategier
for viden der er centrale at adressere. Disse har igen betydning for anvendelsen af konkrete
værktøjer. Både værktøjer, som man har erfaring med på de forskellige institutioner fx brugen af intranet, nyhedsbrev, personalemøder og inspirationsdage-/konferencer, og de værktøjer der er udviklet af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fx eksperimentrapporterne.
En erfarings- og motivationsbaseret beslutningsstrategi stiller store krav til synlighed omkring erfaringer og viden medarbejderne imellem og kræver således en eksplicit opmærksomhed på og facilitering af den vertikale videndeling.
En strategisk beslutningsstrategi kræver, at ledelsen kommer i besiddelse af en detaljeret
viden om de konkrete eksperimenter, deres resultater og afledte effekter.
Det er centralt at være opmærksom på, at begge beslutningsstrategier indebærer store krav
om både at tilgængeliggøre og synliggøre viden omkring lokale erfaringer. Det er i den forbindelse vigtigt at holde for øje, at generering af viden i institutionen på eksperimentniveau
ikke er nok, denne viden skal ekspliciteres og synliggøres for at kunne deles. Denne proces er
i sig selv ressourcekrævende og vil medføre nye typer af opgaver for både ledere og medarbejdere.
Forskelige strategier for viden
Umiddelbart er der forskelle mellem de strategier for viden, der anvendes på de forskellige
partnerskabsinstitutioner, og hvilke fora og redskaber man anvender. I nogle institutioner
har der i de første perioder i uddannelseslaboratoriet været størst fokus på at understøtte
den vertikale videndeling i uddannelserne og institutionerne, mens der i andre institutioner
har været størst fokus på den horisontale videndeling i uddannelserne og organisationen.
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har på flere institutioner afstedkommet, at
man netop er blevet opmærksom på, hvordan man videndeler inden for institutionen og på
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behovet for at udvikle en struktur og redskaber, der understøtter, at man i højere grad har
mulighed for at dele viden og erfaringer og formidle succesoplevelser omkring de eksperimenter, man laver i sin undervisning. Både de eksperimenter der udføres som led i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og de eksperimenter, man løbende foretager, når
man forsøger at adressere nye problemstillinger eller afprøve nye redskaber i sin undervisning eller vejledning.
Arbejdet i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har således givet anledning til, at
man i institutionerne har fået platforme i kraft af de forskellige fora, hvor man dels kan samle
op på erfaringerne dels diskutere, hvordan de skal formidles. Men arbejdet med at udvikle
og afprøve redskaber, der kan understøtte videndeling på de forskellige niveauer, er stadig
en udfordring. Dette gælder både internt på de enkelte institutioner og Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium.
Anbefaling: Videndeling som eksperiment
Det er centralt, at Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og partnerskabsinstitutionerne eksplicit reflekterer over deres strategier for viden på forskellige niveauer, og hvilke
strategier for viden, der kan understøtte den lokale strategi for beslutninger. Samtidig er det
nødvendigt fremadrettet at eksperimentere med, hvilke redskaber der bedst muligt understøtter de konkrete strategier for viden.
Der er en udfordring med at koble viden fra de konkrete eksperimenter til de strategiske
overvejelser, der træffes i de Faglige fællesskaber. Der kan derfor med fordel eksperimenteres med, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt at inddrage eksperimentdeltagere med
konkrete erfaringer i de Faglige fællesskaber, og hvordan dette kan gøres uden, at de Faglige
fællesskaber kommer til at ’drukne’ i konkrete eksperimenter, men kan holde fokus på de
strategiske mål.
En anden udfordring er at understøtte den horisontale videndeling mellem eksperimenterne
i de enkelte institutioner. Det anbefales, at man i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fremadrettet eksperimenterer med, om det kan være hensigtsmæssigt med et ekstra
organisatorisk niveau, hvor eksperimentdeltagere mødes på tværs og udveksler erfaringer.
Der sker for tiden en horisontal videndeling på tværs af organisationerne, inden for programmerne i læringscirklerne, men det bør også adresseres, hvordan man understøtter videndelingen mellem eksperimenter på tværs af institutionerne. I den forbindelse anbefales
det, at man i den resterende periode af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fokuserer på, hvad institutionerne kan lære af hinanden på tværs, og hvordan sådanne læringsrum skal faciliteres.

6.4 Forskellige typer af lokale uddannelseslaboratorier
I forhold til etableringen og organiseringen af de lokale uddannelseslaboratorier har institutionerne grebet opgaven meget forskelligt an. I dette afsnit fokuserer vi på, hvordan forskellene manifesterer sig i forskellige typer af forankring, rekrutteringsstrategier, grader af
strukturering og samarbejdsfokus.

Forskellige typer af forankring
Overordnet tegner der sig tre forskellige ’idealtyper’ for forankringen af det lokale uddannelseslaboratorium. De konkrete organiseringer kan trække mere eller mindre på elementer
af alle tre.
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Ledelsesforankret uddannelseslaboratorium
I det ledelsesforankrede uddannelseslaboratorium har man prioriteret, at ledelsen har en høj
grad af ejerskab til uddannelseslaboratoriet. Det er ledere, der sidder for bordenden i de
Faglige fællesskaber, som udvælger og kvalificerer de konkrete eksperimenter, og de eksperimentansvarlige er typisk også ledere, der i højere eller mindre grad uddelegerer udførelsen
af eksperimenterne til undervisere og/eller vejledere. Det er også ledere, der sidder som
institutionens repræsentanter i de forskellige programgrupper i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Aktiviteter igangsættes primært på baggrund af initiativ fra ledelsen.
Det medarbejderforankrede uddannelseslaboratorium
I det medarbejderforankrede uddannelseslaboratorium har man prioriteret, at medarbejderne har en høj grad af ejerskab til uddannelseslaboratoriet. Medarbejderne udgør den primære kilde til idégenerering og udvikling af eksperimenter, der skal afprøves i regi af uddannelseslaboratoriet. Medarbejdere sidder på centrale poster i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratoriums programgrupper og koblingen mellem Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium og det lokale uddannelseslaboratorium er således båret af de involverede medarbejdere.
Det koordinatorforankrede uddannelseslaboratorium
I det koordinatorforankrede uddannelseslaboratorium er det i høj grad koordinator, der er
bærer af det lokale ejerskab til uddannelseslaboratoriet. Det er koordinator, der er primusmotor for rekruttering af lokale deltagere både til eksperimenterne og til aktiviteter og
workshops i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Det er også koordinator, der
sikrer igangsættelsen af lokale eksperimenter, initierer møder i Faglige fællesskaber og øvrige aktiviteter i det lokale uddannelseslaboratorium.
Forankringen er blandet og dynamisk
Skelnen mellem de tre typer af forankring er som skrevet idealtypisk. Den konkrete organisering på partnerskabsinstitutionerne er typisk karakteriseret ved at være en blanding af disse,
hvor forskellige aktiviteter eller fora kan have forskellig typer af forankring. Dog er der institutioner, hvor uddannelseslaboratoriet primært er ledelsesforankret (KEA, TEC, SOSU C efter
omorganisering) og andre, hvor uddannelseslaboratoriet primært er medarbejderforankret
(UU København) og primært koordinatorforankret (DTU, CPH West).
Det er centralt at understrege, at forankringen ikke er noget på forhånd givet, men at forankringen er dynamisk og kan ændre sig over tid. Udskiftning i ledelsen hos fx DTU Diplom og
UU København har betydet, at det lokale uddannelseslaboratorium i 2013 har været karakteriseret ved en stor grad af medarbejder- og koordinatorforankring, ligesom erfaringen fra de
første perioder i uddannelseslaboratoriet på KEA har været medvirkende til, at man her har
arbejdet målrettet mod en højere grad af ledelsesforankring. På Metropol var det lokale
uddannelseslaboratorium i foråret 2013 både bemandet med ledere og medarbejdere, mens
det i efteråret er ændret til kun at være ledere.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget entydigt om, hvilken betydning
forankringen har for aktiviteterne i de forskellige uddannelseslaboratorier. Men der tegner
sig et billede af, at den ledelsesmæssige forankring har stor betydning for mulighederne for
at igangsætte eksperimenter og i særlig grad for spredning og forankring af eksperimenterne, mens medarbejderforankringen har stor betydning for gennemførelsen af mange eksperimenter. Ligesom der tegner sig et billede af, at det er centralt at have en eksplicit strategi
for forankringen, da denne ellers hænger på til lejligheden ansatte koordinatorer der for-
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svinder eller skifter opgaver, når Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium slutter i efteråret 2014, samt på ildsjæle.
Anbefaling: Fortsat fokus på den organisatoriske forankring og ejerskab
Hvis det lokale uddannelseslaboratorium ikke bare skal opfattes som et ’projekt’, der slutter
ultimo 2014, skal der sikres et organisatorisk ejerskab og institutionel forankring.
Der bør i den resterende periode arbejdes systematisk med at afdække, hvordan de forskelige former for forankring har betydning for de aktiviteter, der gennemføres i de lokale uddannelseslaboratorier. Både i forhold til muligheder og barrierer for gennemførelse af eksperimenter og andre aktiviteter og for spredning og forankring. Ligesom der skal være opmærksomhed på, hvilke institutionelle betingelser der har betydning for mulighederne for at
sikre medarbejder- og ledelsesmæssig forankring.

Forskellige rekrutteringsstrategier
Et andet parameter, der adskiller de forskellige uddannelseslaboratorier, er deres strategier
for rekruttering. I forhold til rekruttering til deltagelse i de lokale uddannelseslaboratorier er
det centralt at skelne mellem rekruttering af ambassadører, rekruttering til de Faglige fællesskaber og rekruttering af deltagere til de enkelte eksperimenter. Ligesom det er nødvendigt at skelne mellem dette og rekruttering til de forskellige uddannelsesaktiviteter.
Rekruttering af ambassadører
I de institutioner, hvor man har valgt at gøre brug af ambassadører, har man typisk valgt en
strategisk rekrutteringsstrategi, hvor ambassadørerne er udvalgt på baggrund af deres placering i organisationen, og man har prioriteret en geografisk spredning og repræsentativitet
fra de uddannelser eller områder, som er med i laboratoriet. Samtidig har man været bevidste om at rekruttere medarbejdere, som kunne sprede ideen om laboratoriet til kollegerne.
Det er meget forskelligt, hvordan man har brugt ambassadørerne i de forskellige institutioner. I nogle institutioner har ambassadørerne været inddraget meget aktivt som spydspidser
til igangsættelse af de første eksperimenter, og de har været centrale deltagere i den lokale
forankring af uddannelseslaboratoriet (fx UU København og DTU Diplom). Andre steder har
brugen af ambassadørerne været mindre strategisk i de første perioder af uddannelseslaboratoriet - mere ’frie fugle’ (fx TEC). Her er man dog opmærksomhed på, at de i fremtiden skal
bruges mere strategisk. Endeligt er der steder, hvor man ikke gør brug af ambassadørerne
som sådan (KEA).
Rekruttering til Faglige fællesskaber
Som det fremgik af gennemgangen af de lokale uddannelseslaboratorier er der stor forskel
på om, og hvordan man bruger de Faglige fællesskaber. Nogle steder udgøres de Faglige
fællesskaber af ambassadørerne, andre steder består det Faglige fællesskab af uddannelsesledere. Fælles for disse er, at de Faglige fællesskaber på disse institutioner har fokus på eksperimenter inden for alle fem programområder. Kun på TEC har man valgt at organisere
Faglige fællesskaber inden for hvert af programområderne. Grundet forskelligheden de forskellige Faglige fællesskaber imellem, har der selvklart været forskellige kriterier for bemandingen. Men fælles for dem er, at bemandingen er sket ud fra en strategisk overvejelse om,
hvem der kan løfte udviklingsopgaven og kvalificere eksperimenterne inden for uddannelseslaboratoriet og være med til at sikre den lokale forankring. På KEA har man valgt at starte
uddannelseslaboratoriet med en mindre del af institutionens uddannelser og starte med et
slags pilot-laboratorium, indtil man kom på plads med organiseringen i hele Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium. Efterfølgende er de resterende uddannelser kommet med.
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Det forum, der udgør det Faglige fællesskab på KEA - ledelsesforum, er således blevet udvidet undervejs. På TEC, hvor man har valgt at lave Faglige fællesskaber inden for hvert programområde, har man i første omgang rekrutteret dels med henblik på at få ressourcepersoner med faglige erfaringer inden for de forskellige programmer, dels med henblik på at
sikre, at alle uddannelser var repræsenteret i fællesskaberne. På baggrund af erfaringerne
fra de første eksperimentperioder, er der lagt op til, at der kan ske en justering af sammensætningen af de Faglige fællesskaber i forbindelse med evalueringen af eksperimentet med
Faglige fællesskaber (fx inddragelse af eksterne ressourcepersoner). Dette er uddybet i afsnittet om dette modeleksperiment. På Metropol er det Faglige fællesskab blevet mindre
undervejs, og består nu kun af medlemmer med ledelsesopgaver, der samtidig sidder i programgrupperne. I begyndelsen var der også andre medlemmer i form af ansatte, som havde
erfaring med udviklingsarbejde, men erfaringen fra den første periode var, at det i for høj
grad blev en styregruppe og for lidt et sted for faglig diskussion af eksperimenter.
Den forskellige organisering af Faglige fællesskaber institutionerne imellem betyder, at der
er forskel på, hvordan man sikrer samspillet mellem de Faglige fællesskaber lokalt og programgrupperne. Ligesom der er forskel på, i hvilket omfang eksperimentdeltagere er en del
af de Faglige fællesskaber og således på, hvordan man sikrer videndeling mellem de konkrete eksperimenter og de Faglige fællesskaber. Evalueringen af de Faglige fællesskaber på TEC
viser, at der har været behov for at trække ekstra ressourcepersoner ind for at kvalificere
arbejdet i de Faglige fællesskaber. I nogle tilfælde ressourcepersoner med særlig ekspertise
inden for programområdet, i andre tilfælde personer med særligt kendskab til den eksperimenterende metode, evaluering eller projektstyring.
Når der udvælges medlemmer til de Faglige fællesskaber, som ikke er ledere, har vi på nogle
partnerskabsinstitutioner observeret en tendens til, at det bliver medarbejdere, som i forvejen løser andre udviklingsopgaver, fordi de ofte er nemmere at frigøre fra undervisningsforpligtelser.
Rekruttering af eksperimentdeltagere
I forhold til rekruttering af eksperimentdeltagere er der forskel mellem de deltagende institutioner. På nogle institutioner er det stærkt prioriteret, at deltagelse sker på baggrund af
frivillighed. På andre institutioner har man været meget strategisk i sin udpegning af deltagelse i eksperimenterne. Der er tegn på en sammenhæng mellem beslutnings- og rekrutteringsstrategi, hvor de institutioner, der anvender en strategisk udviklingsstrategi, også har
en strategisk rekrutteringsstrategi, mens de institutioner, der har en erfarings- og motivationsbaseret udviklingsstrategi, også har en frivillig rekrutteringsstrategi. Rekrutteringsstrategierne til eksperimenterne har også en relation til forankringen af laboratoriet. På de institutioner, hvor uddannelseslaboratoriet er ledelsesforankret, er der tegn på, at rekrutteringen
til eksperimenterne har været strategisk (fx KEA), mens der i de institutioner, hvor uddannelseslaboratoriet er koordinatorforankret, alene har været mulighed for frivillig rekruttering, da koordinatoren ikke har mulighed for at pålægge nogen at deltage.
Rekruttering af deltagere til kompetenceudvikling i og uden for programmerne
Ligesom i rekrutteringen til eksperimenterne tegner der sig to mønstre, når det gælder rekruttering i de kompetenceudviklingsaktiviteter, der har været afholdt i Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium. Dels strategisk rekruttering, dels frivillig rekruttering. Det tegner
til, at rekrutteringen til kompetenceudvikling uden for programmerne: ambassadørworkshops, de forskellige ledelsesworkshops og evalueringsworkshop har været mere strategisk
end rekrutteringen til kompetenceudvikling inden for programmerne, der har været lagt ud
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mere åbent. Det er en generel fortælling i forhold til kompetenceudviklingen, at man ikke
kan pålægge folk at deltage, men alene give dem tilbuddet.
Der tegner sig også et billede af, at rekrutteringen til de forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter er blevet mere strategiske undervejs i forløbet. I de tidlige faser var det meget åbent
understøttet af, at man mange steder endnu ikke vidste, hvem der skulle deltage i de konkrete eksperimenter. Efterfølgende har det været nemmere at rekruttere deltagere til kompetenceudvikling inden for programmerne blandt de medarbejdere, der deltog i eksperimenter under de konkrete programmer.
Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige noget klart omkring hensigtsmæssigheden af de forskellige rekrutteringsstrategier i forhold til at sikre et uddannelseslaboratorium,
der indfrier de overordnede programmål. Imidlertid bør det overvejes, om dette skal være et
fokus på i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium fremover, og om der er potentiale
for konstruktiv erfaringsdeling på tværs af organisationerne.
Anbefaling: Fortsat fokus på sammensætningen af Faglige fællesskaber og eksperimentteams
Det er fortsat en opgave at finde ud af rolle- og arbejdsfordeling i de lokale uddannelseslaboratorier. Hvilke ressourcer man har brug for i de Faglige fællesskaber og eksperimentteamene, og hvordan man anvender de forskellige deltageres kompetencer bedst.
Der bør samles systematisk op på erfaringerne med de forskellige rekrutteringsstrategier og
overvejes om disse bidrager produktivt i forhold til at indfri uddannelseslaboratoriets målsætninger lokalt. Endeligt bør det overvejes, i hvilket omfang og hvordan Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium kan facilitere en videndeling omkring de forskellige rekrutteringsstrategier på tværs af de deltagende institutioner.
Samtidig bør der lokalt være et fortsat fokus på, hvordan der sikres sammenhæng mellem
rekrutteringen til de forskellige fora og eksperimenter og rekrutteringen til kompetenceudviklingsaktiviteter. Det centrale spørgsmål, der bør adresseres, er, hvordan man sammensætter levedygtige eksperimentteams og Faglige fællesskaber, der indeholder de nødvendige ressourcer/kompetencer. Det der bør være fokus på er: Hvilke kompetencer der skal være
i de Faglige fællesskaber og eksperimentteamene, hvis de skal fungere bedst muligt. Hvem
der skal udføre de forskellige opgaver i Eksperimenthjulet, og hvordan man fortsat sikrer, at
medarbejderne er klædt på til at varetage de konkrete opgaver.
Lige nu er der en tendens til, at man trækker eksterne ressourcer ind til at løse særlige opgaver, fx koordinator til at udfylde eksperimentrapporter og sikre afrapportering eller udviklingsafdelingen til at udvikle evalueringsdesign eller gennemføre evalueringer. Det bør overvejes, om det er den strategisk bedste løsning på sigt, eller om det er en rygmarvsreaktion at
løse tidsknaphed ved at opsplitte udviklingsarbejdets forskellige faser og ’professionalisere’
eksperimentbeskrivelsen, afrapporteringen og evalueringen. Eller om problemet med manglende tid og ressourcer i eksperimentteamet og det Faglige fællesskab til at varetage disse
opgaver skal løses på en anden måde, hvis man ønsker en eksperimenterende kultur, hvor
eksperimentteamet og det Faglige fællesskab er i stand til at arbejde med Eksperimenthjulet.

Forskellige grader af strukturering
Det andet parameter, hvor de lokale uddannelseslaboratorier adskiller sig fra hinanden, er i
deres grader af strukturering.
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Den strukturerede organisering
De forskellige fora, fællesskaber og grupper mødes efter fast frekvens og med faste dagsordener. Der er på forhånd fastlagt tidspunkt for evaluering af arbejdet i de forskellige grupper.
Den ad hoc-prægede organisering
De forskellige fora, fællesskaber og grupper mødes efter behov.
Igen er det centralt at understrege, at graden af strukturering er idealtyper. Der er således
mulighed for, at arbejdet i nogle fora inden for en institution kan være præget af en høj grad
af strukturering, mens arbejdet inden for andre fora er mere ad hoc-præget. Samtidig skal
det understreges, at struktureringsgraden er dynamisk og kan ændres over tid.
Den ad hoc-prægede organisering giver mulighed for fleksibilitet. Der tegner sig imidlertid et
billede af, at medarbejderne i de forskellige fora typisk repræsenterer forskellige områder
eller uddannelser og derfor ofte er placeret på forskellige adresser, hvorfor de formelle møder er deres primære mødested. Samtidig tegner der sig et billede af, at en af udfordringerne
ved arbejdet i de lokale uddannelseslaboratorier er at indpasse dette arbejde i en i forvejen
travl hverdag, hvilket begrænser muligheden for spontane møder. Denne udfordring stiger i
takt med størrelsen på fællesskabet/forummet og antallet af kalendere, der skal koordineres.
Anbefaling: Eksperimenthjulet som ramme for at planlægge arbejdet i de forskellige fora
I forhold til Faglige fællesskaber og tilsvarende fora anbefales det, at der fastlægges en kontinuerlig møderække, og at der udarbejdes et årshjul/periodehjul med udgangspunkt i Eksperimenthjulet, der kan være med til at strukturere drøftelserne i fællesskabet, så de understøtter arbejdet med eksperimenterne. Det anbefales også, at der i et sådant evt. årshjul
fastlægges tidspunkt for evaluering af arbejdet i fællesskabet, og at det drøftes, hvordan et
sådan skal gennemføres.

Forskellige samarbejdsfoki
Et væsentligt parameter, der adskiller de lokale uddannelseslaboratorier og de eksperimenter, der igangsættes, er deres samarbejdsfokus. For at forstå de konkrete samarbejdsfoki i
eksperimenterne, er det afgørende at have blik for den konkrete situation, institutionen
befinder sig i, og hvordan denne er knyttet til en konkret historisk udvikling og konkrete
samarbejdstraditioner både internt, med andre institutioner og med aftagerne.
Nogle institutioner består af en række meget forskellige og i et vist omfang konkurrerende
uddannelser. Nogle af institutionerne er ’nye’ forstået på den måde, at de er blevet til gennem fusioner af forskellige uddannelser. På begge denne typer af uddannelser, er traditionen for internt samarbejde begrænset, hvorfor eksperimenter rettet mod mere internt samarbejde er prioriteret og har fået en særlig grad af opmærksomhed. Betingelserne for internt
samarbejde er ud over relationen mellem uddannelserne også påvirket af deres nærhed.
Nogle institutioner ligger samlet, mens andre er kendetegnet ved en stor geografisk spredning.
I forhold til aftagerne har nogle uddannelsesinstitutioner en lang tradition for udvidet samarbejde, mens det for andre er en ny situation at skulle fokusere på og udvikle sine samarbejdsrelationer med eksterne aktører.
De lokale uddannelseslaboratorier har typisk igangsat eksperimenter med forskellige samarbejdsfoki, og eksperimenterne har således givet anledning til samarbejde på forskellige niveauer.
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Uddannelseslaboratoriet som anledning til samarbejde på tværs i institutionen
En af de ting ved Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, der fremhæves som kvalitativt anderleders og frugtbart i forhold til traditionelle udviklingsprojekter, er netop, at udviklingsmidlerne gives til udvikling på tværs af etablerede uddannelser. På partnerskabsinstitutionerne har man på forskelige måder aktivt prioriteret, at uddannelseseksperimenterne skal
understøtte samarbejdet på tværs, dels for at øge tværfagligheden, dels for at øge kendskabet og den strategiske udvikling på tværs i organisationen.
På DTU Diplom arbejder man med uddannelseslaboratoriet som en spydspids til at synliggøre gevinsterne, både overfor ledere og for medarbejdere ved at arbejde på tværs gennem
tværfaglige eksperimenter. På KEA har man vedtaget, at alle eksperimenter skal foregå i et
samarbejde mellem minimum to uddannelser, så eksperimenterne også er med til at styrke
de interne relationer og kendskab uddannelserne imellem. På TEC har man besluttet, at alle
strategiske udviklingseksperimenter skal ske med forankring i de Faglige fællesskaber for at
sammentænke og skabe synergi mellem den strategiske udvikling af de forskellige uddannelser.
Uddannelseslaboratoriet som anledning til samarbejde på tværs af institutioner
Et af de andre elementer ved Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som deltagerne
tillægger stor værdi, er, at deltagelse i de forskellige aktiviteter, workshops og akademier,
har givet anledning til at møde medarbejdere fra andre institutioner.
Informanterne fortæller, at møderne har givet en større forståelse for hinandens elevgrupper og udfordringer og en erkendelse af, at mange af de udfordringer, man slås med, er de
samme. På den baggrund giver deltagerne udtryk for en oplevelse af, at man kan lære af
hinandens erfaringer. Flere informanter understreger endvidere, at mange af udfordringerne
i uddannelsessektoren ikke kan løses inden for de enkelte institutioner, men kræver, at man
tænker på tværs. Og de fortæller, at deltagelsen i de forskellige aktiviteter har givet anledning til konkrete kontakter, som har gjort samarbejdet og kommunikationen på tværs af
institutionerne nemmere. Imidlertid er der kun ganske få eksperimenter, der adresserer
samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner.
Uddannelseslaboratoriet som anledning til samarbejde med aftagere
I udgangspunktet har uddannelsesinstitutionerne forskellige typer og grader af berøring
med aftagerfeltet. Nogle har meget struktureret samarbejde i forbindelse med praktik og
lærerpladser, ligesom aftagerfeltet er repræsenteret i uddannelsesudvalg og bestyrelser.
Andre har kun i mindre omfang haft kontakt med aftagerfeltet.
Eksperimenterne i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har på forskellige måder
givet anledning til samarbejde med aftagerne. I nogle tilfælde har man brugt eksperimenterne til at få afdækket, hvilke krav eller forventningerne aftagerne stiller til eleverne, når de
forlader uddannelsesinstitutionerne. I andre typer af eksperimenter har man mere aktivt
inddraget aftagerne fx i udvikling af eksperimentideer sammen med eleverne. Der er stor
forskel på, hvor ’radikale’ man har været i sin inddragelse af aftagerne.
Særligt på DTU Diplom har det været et fokusområde at inddrage aftagerne på nye måder og
mere aktivt end tidligere. Man har benyttet sig af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium til at etablere Center for Innovation og Entreprenørskab for herigennem netop at styrke
samarbejdet med aftagerne. Dette er sket på baggrund af et identificeret behov for at forretningsgøre skolen som institution og blive mere opmærksom på, hvad aftagerfeltet for
diplomingeniører kræver.

Side 112 af 117

På hvilken måde og i hvilket omfang Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har givet
anledning til et øget samarbejde med aftagerne er endnu ikke muligt at give et entydigt svar
på. Men der er tegn, der tyder på, at Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium har været betydningsfuldt på dette område særligt for institutioner, hvor dette samarbejde tidligere var begrænset.
Anbefaling: Eksplicit fokus på eksperimenter som metode til at fremme samarbejdet internt i
institutionerne
Der bør i de lokale uddannelseslaboratorier reflekteres over, om det skal være et mål i sig
selv at fremme samarbejdet på tværs i institutionen, og om der er nogle af programmålene,
som vil kunne adresseres gennem dette.
I Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium bør der sættes eksplicit fokus på, hvordan
man kan understøtte, at institutionerne lærer af hinandens erfaringer med samarbejde på
tværs af områder/uddannelser, om der er forskelle på de lokale betingelser for eksperimenter på tværs og i så fald, hvad der fremmer og hæmmer mulighederne for at eksperimentere
på tværs med henblik på at indfri de formulerede mål.
Anbefaling: Eksplicit fokus på eksperimenter som metode til at fremme tværinstitutionelt
samarbejde
Der bør i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium reflekteres over, om det skal være
et mål i sig selv at fremme det tværinstitutionelle samarbejde i forhold til, om der er nogle af
programmålene, som vil kunne adresseres gennem mere tværinstitutionelt samarbejde.
Et andet interessant blik er, om der er særlige udfordringer eller barrierer, der knytter sig til
gennemførelsen af tværinstitutionelle eksperimenter. I denne forbindelse skal det imidlertid
bemærkes, at uddannelsesinstitutionernes størrelse og uddannelsernes interne forskelligheder i flere tilfælde er lige så store eller måske større end forskellene de forskellige institutioner imellem, hvorfor erfaringerne omkring udfordringer med eksperimenter på tværs af uddannelser inden for den samme institution må forventes at kunne være eksemplariske i forhold til tværinstitutionelle eksperimenter.
Herudover bør man i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium også have fokus på,
hvilke barrierer og muligheder for at fortsætte tværinstitutionelle kompetenceudviklingsaktiviteter der kan understøtte videndeling på tværs af institutionerne (på medarbejderniveau)
med henblik på at indfri de strategiske udviklingsmål.

Uddannelseslaboratoriet som redskab til at udvikle og udbrede en eksperimenterende kultur
Det er en generel fortælling i partnerskabsinstitutionerne, at arbejdet i Det erhvervsrettede
uddannelseslaboratorium og de lokale uddannelseslaboratorier har udfordret den måde,
man traditionelt har arbejdet med udvikling på og potentielt kan være medvirkende til en
omkalfatring af udviklingskulturen i institutionerne. Hvordan den nye kultur forankres og om
den er levedygtig i en ikke støttet kontekst efter afslutningen af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium er dog endnu uvist. I forhold til evalueringen af uddannelseslaboratoriet
skal der fastsættes indikatorer for, om den eksperimenterende metode har sat sig spor i
institutionerne, for udviklingen af en eksperimenterende kultur og for ledelse på viden.
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7

DATAINDSAMLING OG UDVÆLGELSE

7.1

Evaluering af modeleksperimenter – dataindsamling

For at få blik for, hvordan de enkelte modeleksperimenter er indlejret i en særlig institutionel
kontekst, som giver særlige betingelser for deres forandringskraft og spredningseffekt, er
evalueringen gennemført som mini-casestudier baseret på kvalitativ metode.
De data, der ligger til grund for evalueringen af modeleksperimenterne, er:



Eksperimentrapporter (1-2) og egen-evalueringer.
Kvalitative semistrukturerede interview med eksperimentansvarlig og eksperimentdeltagere.

Eksperimentbeskrivelser og egen-evalueringer
Eksperimentbeskrivelser og egen-evalueringerne er inddraget for blandt andet at få viden
om eksperimenternes hypotese, hvad de udfordrer, hvilken viden de står på, målsætninger,
indsats, evalueringsdesign og målopfyldelse.

Interview med projektansvarlig og projektdeltagere for de udvalgte uddannelseseksperimenter
Det er tilstræbt at gennemføre semistrukturerede gruppeinterview med medlemmerne i
eksperimentteamet. Grundet travlhed blandt medlemmerne i eksperimentteamene har det
ikke for nogen af eksperimenterne været muligt at samle hele eksperimentteamet til gruppeinterview.
Interviewene har været struktureret omkring følgende temaer: Eksperimentbeskrivelse/eksperimentets indhold, Arbejdet i eksperimentet, Eksperimentets vidensgenerering;
Modeleksperimentets målopfyldelse, Spredningseffekter og potentialer, Deltagelse i kompetenceudvikling og andre aktiviteter i uddannelseslaboratoriet samt Arbejdet med egenevaluering.
Interviewene er optaget og transskriberede som et meningsbærende referat, centrale passager er skrevet ud ordret.

GENNEMFØRTE INTERVIEW
Personligt entreprenørskab gruppeinterview

Gruppeinterview med eksperimentansvarlig og deltager.

Makkersystem

Gruppeinterview med eksperimentansvarlig og deltager.

Teamorganisering

Enkeltinterview med eksperimentdeltager.

Faglige fællesskaber

Enkeltinterview med eksperimentansvarlig.
Gruppeinterview med fire deltagere (arbejdet i de Faglige
fællesskaber var også tema i interviewet om personligt entreprenørskab, hvor begge deltagere er medlemmer i et
fagligt fællesskab).
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Blogs

Gruppeinterview med eksperimentansvarlig og eksperimentdeltager.

Simulation Laboratorium

Interview med eksperimentansvarlig + opfølgende telefoninterview.

Clusters

Gruppeinterview med eksperimentansvarlig og to eksperimentdeltagere.

Nye ledelsesformer og
samarbejdsformer

Gruppeinterview med eksperimentansvarlig og flere eksperimentdeltagere.

7.2 Evaluering af de lokale uddannelseslaboratorier - dataindsamling
Evaluering af etableringen af de lokale uddannelseslaboratorier bygger på:





Institutionsrapporter fra periode 3 (udfyldt foråret 2013).
Interview med koordinatorerne på de udvalgte partnerskabsinstitutioner.
Interview med medlemmer af Faglige fællesskaber eller tilsvarende på de udvalgte
partnerskabsinstitutioner.
Data om samarbejdet med de andre aktører i uddannelseslaboratoriet fra interviewene med eksperimentdeltagerne i de udvalgte modeleksperimenter.

Institutionsrapporter
Rapporterne indeholder fx egne beskrivelser af status på etablering af de lokale uddannelseslaboratorier, hvilke grupper der er etableret, og hvor langt partnerskabsinstitutionerne er
i etablering af Faglige fællesskaber og udpegningen af udviklingszoner.
Interview med koordinatorer
Interviewene med koordinatorerne er gennemført som semistrukturerede telefoninterview
– i et enkelt tilfælde som et tilstedeværelsesinterview.
Interviewene har primært haft karakter af at være eksplorative i forhold til at skaffe evaluator viden om, hvilke opgaver som koordinator har løst, og hvordan etableringen af det lokale
uddannelseslaboratorium er forløbet.
Interviewene er struktureret omkring temaerne: Deltagelse i uddannelseslaboratoriet, proces omkring etablering af uddannelseslaboratoriet lokalt, lokal organisering, arbejdet i det
lokale uddannelseslaboratorium, rekruttering til kompetenceudvikling, organisatorisk læring,
rollen som koordinator og potentielle modeleksperimenter. Interviewene er gennemført i
august/september måned 2013. Interviewenes varighed varierer fra 35 til 75 min.
Der er under interviewene skrevet referat i stikordsform, som bagefter er udfoldet.
Interview med medlemmer af Faglige fællesskaber eller tilsvarende
Interviewene er gennemført som semistrukturerede fokusgruppeinterview med udgangspunkt i temaerne: Processen omkring etableringen, den lokale organisering, arbejdet i det
lokale uddannelseslaboratorium og deltagelse i kompetenceudvikling i uddannelseslaboratoriet.
Interviewene er optaget og transskriberede som et meningsbærende referat, centrale passager er skrevet ud ordret.
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GENNEMFØRTE INTERVIEW
Fagligt fælleskab (eller tilsvarende)

Koordinator

TEC

Fokusgruppe - 4 deltagere fra forskellige FF.
Fokusgruppe med deltagere i Personligt entreprenørskab (som også bidrog til at belyse arbejdet
med FF).
Eksperimentansvarlig for eksperiment om Faglige
fællesskaber.

Telefoninterview

UU-København

Fokusgruppe - 4 deltagere, 2 medlemmer fra ledelsesforum, heraf den ene koordinator samt 2
ambassadører.

Telefoninterview

KEA

Fokusgruppe – 7 deltagere fra ledelsesforum samt
koordinator.

Telefoninterview

DTU Diplom

Fokusgruppe – med 2 deltagere i det lokale uddannelseslaboratorium og koordinator.

Telefoninterview

SOSU C

Fokusgruppe - 6 deltagere FF.

Telefoninterview

CPH West

Fokusgruppe med koordinator og 2 eksperimenterende.

Interview ved tilstedeværelse

Metropol

Fokusgruppe – 2 deltagere fra FF frem til sommer
2013.
Fokusgruppe – 4 deltagere fra FF efter sommer
2013.

Telefoninterview

7.3

Udvælgelse af partnerskabsinstitutioner

Der er i alt ni partnerskabsinstitutioner i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som
alle kan arbejde med at skabe et lokalt uddannelseslaboratorium. Det er valgt, at evalueringen af de lokale uddannelseslaboratorier kun dækker de syv partnerskabsinstitutioner, som
er udbydere af uddannelser.
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Partnerne i Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium:
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