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Afsluttende intern evaluering af Udviklingslaboratoriet for Vekseluddan-

nelse 
Du sidder nu med den interne evaluering af Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse. Udviklings-

laboratoriet er ét ud af fire udviklingslaboratorier, der til sammen bidrager til at skabe fornyet praksis 

på uddannelsesinstitutioner. Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse indeholder to programmer, 

der beskæftiger sig med at skabe transfer mellem uddannelse og erhverv. 

Indledningsvis ønsker vi at opridse Udviklingslaboratoriets resultater i nedenstående figur.  

Figur 1. Oversigt over nøgletal for Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse  

 

Formål 
Formålet med den afsluttende interne evaluering af Uddannelseslaboratoriets udviklingslaboratorier 

er at udbrede laboratoriets erfaringer til uddannelsesinstitutioner, der ønsker at etablere og drive 

udviklingslaboratorier som en del af den daglige drift og kvalitetsudvikling.  

I denne rapport er fokus derfor på at analysere det eksperimenterende arbejde i laboratoriet med 

henblik på at trække læringspunkter frem til fremtidig brug på uddannelsesinstitutionerne. 

Formålet er at undersøge, hvorvidt udviklingslaboratoriernes eksperimenterende arbejde har bidraget 

til en ændret uddannelsespraksis indenfor de enkelte laboratoriers fokusområder. Vi bruger analysen 

til at trække generaliserbar læring ud af programmets uddannelseseksperimenter og stiller spørgsmå-

let:  

Har uddannelseseksperimenterne skabt ny forbedret uddannelsespraksis, eller oplevet udfordringer i 

forbindelse med dette? 

                                                           
1
 Et eksperiment er blevet afbrudt.  

2 Foruden eksperimenter er der ligeledes under udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse blevet arbejdet med en ph.d. afhandling under over-

skriften ”Praktikkens Didaktik”.  

3
 To ud af de i alt 18 samarbejdsaftaler er med partnerinstitutioner 

Program  A: Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv B: Praksislæring på nye måder                  C:Samlet 

Forsøgsspor  Nye reflekte-
rende lærings-
rum  

Nye praktik-
former 

Nye samarbejds-
former  

I alt  Autentiske 
situationer  

Nye former for 
oplærings-
didaktik  

I alt 
1
 

Total 

Antal eksperimen-
ter

2
 

6 2 14 22 6 7 13 35 

Antal medarbejde-
re 

Min. 16 Min. 140 Min. 133 Min. 
319 

0 55 Mi. 
60 

Min. 
379 

Antal elever Min. 25 Min. 106  Min.
 108 

Min. 
264 

20 30 Min. 
50 

Min. 
314 

Antal koncepter 1 1 1 3 2 1 3 6 
Samarbejds-aftaler 
med aftagere 

0  35 18
3
 53 1 5 6 59 
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Læsevejledning 
I det følgende introduceres først det samlede projekt Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, 

dernæst sigtet med den afsluttende interne evalueringsrapport, samt evalueringsmetode, herunder 

evalueringsspørgsmål. Til sidst introduceres Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse, som evalu-

eres med henblik på fremadrettet læring. 

Om Projektet Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium 
Uddannelseslaboratoriet (UDDX) har i perioden 2012-2014 samarbejdet med ni erhvervs- og profes-

sionsrettede uddannelsesinstitutioner og fire vidensinstitutioner om at udvikle og forny uddannelses-

praksis.  

Med støtte fra EU Socialfond og Region Hovedstaden har Uddannelseslaboratoriet gennemført over 

130 uddannelseseksperimenter, som alle har afsæt i strategiske forandringsbehov. Eksperimenterne 

er med andre ord opstået ud fra et ønske om en ny forbedret uddannelsespraksis på en række aktuelle 

uddannelsespolitiske områder.  

Alle eksperimenter stræber efter at være innovative og er drevet af en nysgerrighed til at gå nye veje 

og udfordre ”plejer”. Samlet set har formålet været at forbedre og nytænke erhvervs- og professions-

rettede uddannelser. 

Figur 2. Oversigt over Uddannelseslaboratoriets ’s samarbejdspartnere 

 
Uddannelseslaboratoriets type 1 partnerinstitutioner 
 

 Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) 

 Professionshøjskolen Metropol 

 Københavns Erhvervsakademi (KEA) 

 DTU-Diplom 

 HR og Uddannelse Region Hovedstaden (HRU) 

 Social- og Sundheds-uddannelses Centret (SOSU C) 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning København 

(UU) 

 Rigshospitalet 

 CPH West 

Uddannelseslaboratoriets type 2 partnerinstitutioner 
 

 Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Metropol 

 Tænketanken DEA 

 University College Capital UCC 

 Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet 
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Det overordnede formål med uddannelseslaboratoriet er således at forandre den eksisterende uddan-

nelsestænkning, så den bliver eksperimenterende i sin tilgang til forandring og forbedringer af uddan-

nelsespraksis, samt orienterer sig i retning af at blive mere efterspørgsels- frem for udbudsorienteret. 

Således kan vi sikre, at flere uddanner sig bedre og gennem hele livet, ligesom uddannelsernes bidrag 

til vækst og beskæftigelse bliver styrket. 

Fire udviklingslaboratorier4 danner den tematiske ramme om de uddannelseseksperimenter og analy-
searbejde, som Uddannelseslaboratoriet gennemfører. Uddannelseslaboratoriets opbygning er illu-
streret i følgende figur: 

Figur 3. Oversigt over Uddannelseslaboratoriet opbygning

 

Denne programrapport har dets afsæt i Udviklingslaboratorium 2: Udviklingslaboratoriet for Veksel-
uddannelse. 

Grundlag for evaluering  
Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse indeholder to programmer;  

1. Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv 

2. Praksislæring på nye måder. 

Hvert program vil blive evalueret enkeltvis for til sidst at blive samlet i en samlet evaluering. Udvik-

lingslaboratoriets to programmer evalueres på baggrund af: 

 Evalueringsspørgsmål for Uddannelseslaboratoriet og dets programmer, udarbejdet i forbin-

delse med projektets ansøgning i 2012 

 Programmernes succeskriterier 

 Forandringsteorier for uddannelseseksperimenter 

 projektets effektkæder 

                                                           
4
 Oprindeligt arbejdede UddX med fem udviklingslaboratorier. Det ene udviklingslaboratorium, Udviklingslaboratoriet education on demand , er 

sidenhen blevet integreret i Udviklingslaboratoriet for Karriere. 
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Metode og dataindsamling 
Evalueringsrapporterne bygger på flere former for data: 

 Programmernes inspirationshæfter, der indeholder konceptualiseringer af eksperimenter ud-

ført på partnertype 1 institutionerne fra 2012-2014 

 Materiale fra eksperimenter: Logs, koncepter, værktøjer med videre  

 Partnertype 1 institutionernes halvårlige indrapporteringer af eksperimentaktiviteter 

For at evaluere på de forskellige programmer, herunder forsøgsspor og uddannelseseksperimenter 

har vi benyttet en lang række af metoder, herunder interview, observationer og statistisk bearbejd-

ning og analyse af institutionernes afrapporteringer.  

I evalueringsrapporten fokuserer vi på mønstre og læringspunkter, der går på tværs af de enkelte ud-

dannelsesinstitutioner og eksperimenter. Evalueringen vil trække på en række forskellige metoder, 

herunder kvantitative data til at vurdere på et overordnet niveau om det eksperimenterende arbejde i 

uddannelseslaboratoriet, mens kvalitative data anvendes til at underbygge tallene og til at trække 

fremadrettede læringspunkter frem. 

I evalueringen benyttes desuden Uddannelseslaboratoriets evalueringsskabeloner, som er skabeloner 

udviklet til evaluering af eksperimenter, forsøgsspor, programmer og udviklingslaboratorier. For mere 

information om skabelonerne, samt download af skabeloner henvises til Uddannelseslaboratoriets ’s 

hjemmeside.5 

  

                                                           
5
 www.uddannelseslaboratoriet.dk 
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Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse 
Målsætningen i Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse er at udfordre de eksisterende lærings-

former for elever, lærlinge og studerende i forbindelse med samarbejdet mellem uddannelse og virk-

somhed. Vekseluddannelser er kendetegnet ved, at de kombinerer teoretisk og praktisk viden, samt at 

en del af uddannelsestiden foregår i praktik. Det er både det, der gør uddannelserne unikke, men også 

det, der kan volde en del udfordringer.  

En hovedudfordring kan være at skabe sammenhæng mellem den teori, som elever og studerende 

lærer på uddannelsesinstitutionerne og den praksis, de møder på praktiksteder. 

Princippet med at kombinere læring på uddannelsessted og praktiksted har således en potentiel risiko 

for, at elevens læring bliver adskilt i dels abstrakt teoretisk viden på uddannelsesinstitutionen og dels 

erfaringsbaseret viden i praktikken.  

Det kan indebære, at nogle elever og studerende ikke opnår en meningsfuld forståelse af sammen-

hængen mellem læringen i de to forskellige læringsarenaer, ligesom de kan opleve en mangel på me-

ningsfuld sammenhæng mellem teori og praksis i uddannelsen.  

Undervisningspraksis i vekseluddannelserne kan således understøtte elever og studerendes mulighed 

for transfer.  Hensigten med Udviklingslaboratoriet er med andre ord at styrke samspillet mellem ud-

dannelsernes teoretiske og praktiske sider, så der skabes en meningsfuld sammenhæng i den samlede 

uddannelse. I Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse har der i alt været udført 36 uddannelses-

eksperimenter i perioden 2012-2014, hvoraf 35 kan betragtes som gennemførte.6 Eksperimenterne er 

fordelt på laboratoriets to programmer og fem forsøgsspor.  

Udviklingslaboratoriets programmer 
I Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse indgår to programmer. I hvert program arbejdes der 

med dele af udviklingslaboratoriets fokusområder: 

 Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv (herefter: Nye samarbejdsformer)  

I programmet eksperimenteres der med at udarbejde sammenhængene uddannelsesforløb i sam-

arbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som understøtter elever og studeren-

des transfer mellem uddannelses- og praktiksted 

 Praksislæring på nye måder (herefter: Praksislæring) 

I programmet eksperimenteres der med at udvikle og skabe praksis, som skaber transfer mellem 

de to læringsarenaer i skole og praktik. Fokus er at skabe praksis, hvor samspillet mellem de to 

arenaer styrker elever og studerendes læring og kompetenceudvikling i både skole og praktik.  

Udviklingslaboratoriets 30 eksperimenter er som omtalt fordelt indenfor to forskellige programmer, 

hvor programmet Nye samarbejdsformer tegner sig for 22 eksperimenter, mens der under program-

met Praksislæring er gennemført 13 eksperimenter. 

                                                           
6
 Med ”gennemførte” henvises til eksperimenter, der har gennemført konceptualiseringsfasen i Eksperimenthjulet. For mere information om Ek-

sperimenthjulet og dets faser henvises til: http://uddannelseslaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2014/10/Eksperimenthjul-med-og-uden-
processer_final_091214-2.pdf 
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Figur 4. Fordeling af eksperimenter i laboratoriets programmer, antal 

 

 

Kompetenceudviklingsaktiviteter i Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse 
I det følgende præsenteres de understøttende kompetenceudviklingsaktiviteter for arbejdet med ek-

sperimenter og den eksperimenterende metode, der har været gældende for perioderne 4-7. 

Formålet med Uddannelseslaboratoriets kompetenceaktiviteter er at vække nysgerrighed for foran-

dring. De skal bidrage til at berige praksis og skabe værdi gennem uddannelseseksperimenter, der 

gennemføres i de uddannelsesinstitutioner, der er partnere i projektet. Således er kompetenceaktivite-

terne helt afgørende i Uddannelseslaboratoriets ambition om at ville forbedre og forandre de er-

hvervsrettede uddannelser til gavn for både elever, studerende og virksomheder i Region Hovedsta-

den. 

Overordnet set er der kompetenceaktiviteter indenfor programmerne, som er Eksperimentcirkler og 

Workshops, og kompetenceaktiviteter udenfor programmerne, som er eksempelvis Metode-camp, Fo-

rumteater og Designworkshops. 

Eksperimentcirkler, workshops og værkstedsdage 

Målgruppen for eksperimentcirklerne og workshops inden for programmerne er eksperimentteams, 

der enten er i gang eller skal i gang med at gennemføre eksperimenter.  

Eksperimentcirklerne er en række projektarbejdsdage, som bliver faciliteret af konsulenter fra projek-

tets videnspartnere og projektgruppen i Uddannelseslaboratoriet. Det er intentionen med en eksperi-

mentcirkel, at den viden som produceres her, fører til forandring af eksisterende undervisningsprak-

sis. Et andet formål er, at der sker videndeling om eksperimenter på tværs af partnerinstitutionerne i 

Uddannelseslaboratoriet. Endelig skal eksperimentcirklerne også bruges til at få og give input, som 

kvalificerer såvel indholdet i eksperimenterne som arbejdet med den eksperimenterende metode. 

0 5 10 15 20 25

2.1 Nye samarbejdsformer mellem
uddannelse og erhverv

2.2 Praksislæring på nye måder
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Workshops har til formål at igangsætte eksperimenter med viden og metoder. Hensigten er, at den viden, 

metoder og erfaringer, som formidles og produceres på workshoppen, kommer i direkte anvendelse i ud-

dannelseseksperimenterne, som gennemføres i partnerinstitutionerne.  

Eksperimentværksteder har til formål at generalisere viden fra eksperimenterne med henblik på konceptua-

lisering, implementering og spredning. 

Figur 8. Kompetenceaktiviteter indenfor udviklingslaboratorium Vekseluddannelse 

 Periode 4: 
(marts-august 
2013) 

Periode 5 (sep 
2013 – feb 2014) 

Periode 6 (marts 
– aug 2014) 

Periode 7 (sep – 
dec 2014) 

Kompetenceaktivitet 
indenfor programmet 

 

Workshops 1 workshop à 3 
dage  

   

Eksperimentcirkler  3 à ½  halve dage   
Eksperiment- værk-
stedsdage 

  3 à 1/2  halve 
dage med 15 
deltagere 

1 à 1 halv dag 

 

Figuren indeholder alle de kompetenceaktiviteter, som har været afholdt under Udviklingslaboratoriet 

for Vekseluddannelse. Sammenholdt med succeskriterierne for laboratoriet indfrier de afholdte aktivi-

teter samtlige succeskriterier. Kompetenceudviklingsaktiviteter har afgørende betydning for, at den 

tilvejebragte viden fra eksperimenterne ikke blot er noget ved siden af praksis, men i stedet anvendes 

aktivt til at forbedre praksis. Det er derfor tilfredsstillende, at kompetenceaktiviteter er blevet gen-

nemført i det forventede antal som beskrevet i succeskriterierne for Udviklingslaboratoriet for Vek-

seluddannelse.  

Modeleksperiment 

For hvert program har UddX udarbejdet et inspirationshæfte, som bygger på eksperimentdeltagernes 

erfaringer. Som et resultat af disse er der udarbejdet en række koncepter, som trækker på fund og 

mønstre fra de enkelte uddannelseseksperimenter, som er blevet konceptualiseret ud fra et ønske om, 

at også andre kan få glæde af de erfaringer, eksperimentdeltagerne har gjort sig. Til at definere, hvad 

der kendetegner et modeleksperiment, har UddX opstillet en række karakteristika, som er blevet sup-

pleret af den eksterne evaluering. Dele fra begge fremgår af det nedenstående, som opsummerer krite-

rier for modeleksperimenter:  

1. Nyhedsværdi 

2. Lokal nytteværdi: Bidrag til kerneydelsen(omsætbarhed ift. praksis) 

3. Robusthed: Potentiale ift. overførbarhed til andre praksisser 

4. Graden af metodeanvendelse: herunder for eksempel at gennemføre konkrete aktioner 
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Kendetegnende for koncepterne udarbejdet i inspirationshæfterne er således, at de går på tværs af 

eksperimenter indeholdt i de enkelte programmer. For mere information om konceptualiseringen af 

eksperimenterne henvises til programmets inspirationshæfte, som kan findes på UDDX’s hjemmeside.7 

Programevaluering 
I det følgende dykker vi ned i programmet Nye samarbejdsformer. Her beskæftiger vi os med de 

evalueringsspørgsmål, succeskriterier, effektkæde og forandringsteorier, der er opstillet for pro-

grammet og dets tre forsøgsspor. Til slut i rapporten vil vi opstille generelle anbefalinger og udfor-

dringer på tværs af både Nye samarbejdsformer og Praksislæring, som kan give anledning til fremad-

rettet læring. 

Program Nye samarbejdsformer 
Programmet Nye samarbejdsformer har arbejdet med at skabe sammenhæng mellem den teori elever 

og studerende lærer på uddannelsesinstitutionerne og den praksis, de møder på praktiksteder. Kon-

takten til erhverv er et vigtigt element i elevers og studerendes læring og fastholdelse. Der er derfor 

behov for et øget fokus på den enkelte elevs og studerendes læring i praktikken, samt et behov for 

alternative samarbejdsformer mellem skole og uddannelse og virksomhed og erhvervsliv.  

I det følgende præsenteres det evalueringsspørgsmål, der er opstillet for Nye samarbejdsformer.  

Bidrager programmet Nye samarbejdsformer til: 

 At udvikle nye samarbejdsformer mellem uddannelse og virksomheder? 
 

  

                                                           
7
 http://uddannelseslaboratoriet.dk/ 
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Forandringsteorien for uddannelseseksperimenter fremgår af nedenstående figur og er et design af 

programmets ønske om fornyet praksis. Forandringsteori for uddannelseseksperimenter en teori om, 

hvordan eksperimenter skaber den tilstræbte forandring for programmet Nye samarbejdsformer og 

dets målgrupper (undervisere, ledere medarbejdere i virksomhederne).  

Forandringsteorien er en måde at opstille en sammenhængende kæde for, hvordan en ønsket praksis 

nås, hvilke tegn, der går forud og hvilke uddannelseseksperimenter, der skal til for at opnå disse tegn, 

samt hvilke aktioner og ressourcer, disse eksperimenter kræver.  

Forandringsteorien for uddannelseseksperimenter tager udgangspunkt i en given udfordring. Herefter 

designes baglæns fra ønsket om ændret praksis. 

Figur 5. Forandringsteori for programmet Nye Samarbejdsformer 
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Præsentation af forsøgsspor i Nye samarbejdsformer mellem uddannelse og er-

hverv 
Vi går nu i dybden med programmet Nye samarbejdsformer. Under programmet hører tre forsøgsspor. 

Forsøgsspor er retningsgivende for uddannelseseksperimenterne og kan betegnes som en tematiseret 

indsats indenfor et program. Under et forsøgsspor er der en klynge af uddannelseseksperimenter, der 

arbejder med at give forskellige løsninger på de udfordringer, som forsøgssporet tager afsæt i. 

Nye reflekterende læringsrum 

Forsøgssporets ambition er at udvikle nye reflekterende læringsrum mellem uddannelses- og praktik-

steder. 

Nye praktikformer 

Forsøgssporet sætter fokus på udvikling af nye praktikformer, som øger antal, variation, fleksibilitet og 

kvalitet i praktikoplæring. 

Nye samarbejdsformer 

Forsøgssporets ambition er, at praktik- og uddannelsessted udvikler nye samarbejdsformer som ska-

ber dybere indsigt, bedre sammenhæng og større progression for elever og studerende, samt undervi-

serne med henblik på udvikling og kvalitet i vekseluddannelsesforløb. 

Uddannelseseksperimenter 
Den følgende gennemgang af de forskellige uddannelseseksperimenter indeholdt i programmet bygger 
på deltagernes (elevers, studerendes og underviseres) erfaringer. Disse erfaringer og oplevelser er 
skitseret i de udarbejdede inspirationshæfter, som ligger til grund for den kvalitative del af evaluerin-
gen. Til grund for den statistiske analyse ligger partnertype 1 institutionernes halvårlige afrapporte-
ringer i den samlede projektperiode. 
Under programmet Nye samarbejdsformer, er der i alt gennemført 19 eksperimenter. Af nedenståen-
de figur fremgår det, hvordan eksperimenterne fordeler sig på de forskellige forsøgsspor. 
 

Figur 6. Eksperimenter i programmet fordelt på forsøgsspor, antal  
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Ud af de 22 eksperimenter i programmet Nye samarbejdsformer, er der under forsøgssporet ”Nye 
reflekterende læringsrum” foretaget 6 eksperimenter, 2 eksperimenter under forsøgssporet ”Nye 
praktikformer” og 14 eksperimenter under forsøgssporet ”Nye samarbejdsformer”.  

Virksomhedssamarbejder  
Kendetegnende for alle eksperimenter i programmet Nye samarbejdsformer er et ønske om et tæt 

samarbejde med aftagerne for at sikre elever og studerendes transfer mellem uddannelse og erhverv. 

Nedenstående figur illustrerer, i hvor høj grad uddannelseseksperimenter indeholdt i de enkelte 

forsøgsspor har formået at inddrage aftagerne, det vil sige, hvor mange aftagere der er samarbejdet 

med i de enkelte forsøgsspor. 

Figur 7. Antal samarbejder med virksomheder og partnerinstitutioner fordelt på forsøgsspor 

 

Det har været afgørende for eksperimenterne i Nye samarbejdsformer at indgå i tætte samarbejder 

med virksomheder og øvrige aftagere for at sikre en transfer mellem uddannelse og erhverv og 

mellem elevernes uddannelses- og praktikforløb. De i alt 53 samarbejdsaftaler med virksomheder på 

tværs af forsøgssporene bidrager dermed positivt til programmets mål om at skabe nye 

samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv. Derudover er der etableret samarbejde med syv 

partnerinstitutionerne, som, foruden at udgøre praktiksted for elever og studerende ligeledes er 

aftagere af ny-udlærte og dimittender. Der er således samlet set blevet etableret i alt 53 

samarbejdsaftaler fordelt på henholdsvis virksomheder og øvrige aftagere.   

Det har været afgørende for uddannelseseksperimenterne i Nye samarbejdsformer at indgå i tætte 

samarbejder med virksomheder for at sikre en transfer mellem uddannelse og erhverv og mellem 

elevernes uddannelses- og praktikforløb. De i alt 53 samarbejdsaftaler med virksomheder på tværs af 

forsøgssporene bidrager dermed positivt til programmets mål om at skabe nye samarbejdsformer 

mellem uddannelse og erhverv.  
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På baggrund af de to uddannelseseksperimenter under forsøgssporet Nye praktikformer er konceptet 

Tre trin mod nye praktikformer udarbejdet . Hensigten med konceptet er, at der fortløbende arbejdes 

med at skabe øgede og bedre muligheder for, at elever og studerende kan gennemføre praktik med 

mest muligt læringsudbytte. Konceptet er blandt andet baseret på erfaringerne fra eksperimentet 

Eleven som aktør i praktikpladssøgningen. Her har der været etableret samarbejde med 35 

virksomheder.  

Under forsøgssporet Nye samarbejdsformerer konceptet Model for bæredygtigt samarbejde udviklet. 

Her er hensigten, at uddannelsesinstitutioner og praktiksteder skal sikre et fortløbende samarbejde, 

der understøtter kvaliteten i de samlede uddannelsesforløb. 11 eksperimenter, herunder 15 

virksomhedssamarbejder, danner baggrund for udviklingen af konceptet. 

Gældende for begge koncepter er, at konceptualiseringen af eksperimenternes erfaringer kan danne 

grobund for, at den nye viden om praksis med nye praktikformer kan anvendes bredt i uddannelser – 

også efter projektets afslutning. I kraft af inddragelsen af de mange virksomheder er forudsætningerne 

for, at elever kan opnå en positiv læringsprogression i praktikken til stede, idet konceptet bygger på 

erfaringer fra aftagerne, hvorfor elever og studerende kan opleve både undervisning og 

praktikopholdet som relevant og vedkommende, idet der er sammenhæng mellem de forskellige 

forløb.  

Derudover har konceptet til formål at etablere samarbejde mellem uddannelses- og praktiksteder om 

sammenhængende uddannelsesforløb. Ovenstående ambitioner kommer begge til udtryk i 

succeskriterierne for programmet Nye samarbejdsformer.  

Samtidig kan en fremadrettet tilrettelæggelse af praktikformer, som inddrager koncepterne Tre trin 

mod nye praktikformer og Model for bæredygtigt samarbejde, bidrage til, at elever og studerende 

oplever en bedre sammenhæng mellem de teoretiske og praktiske vidensformer under uddannelserne, 

idet koncepternes målgruppe er undervisere og praktikvejledere på uddannelsesinstitutionerne. Ved 

at trække på anbefalingerne i konceptet, som bygger på erfaringer og viden fra 42 aftagere, formodes 

det, at de praktiske vidensformer ad den vej kan inkorporeres i praktikformerne. Det kan føre til, at 

elever og studerende oplever en sammenhæng mellem undervisning på uddannelsesinstitutionerne og 

det praktiske arbejde i praktikken.  

Det fremadrettede arbejde med at udvikle praktikformer på uddannelsesinstitutionerne kan således 

med fordel trække på erfaringer og anbefalinger indeholdt i koncepterne, således at praktikformerne i 

højere grad matcher aftagernes behov. Samtidig kan arbejdet med at udvikle praktikformer ligeledes 

med fordel systematisk inddrage aftagere, så disse kontinuerligt modsvarer aftagernes aktuelle 

udfordringer og behov.  

Forsøgssporene ”Nye samarbejdsformer” og ”Nye praktikformer” er således kendetegnet ved i højere 

grad end ”Nye reflekterende læringsrum” at indfri målene om etablering og udvikling af nye 

samarbejdsformer mellem uddannelse og erhverv og dermed sikre en gensidig sparring og 

innovationskraft imellem uddannelse og erhverv. 

I forsøgssporet ”Nye reflekterende læringsrum” har der kun været samarbejdet med to virksomheder i 

et enkelt af forsøgssporets fem eksperimenter. Forskellene mellem de forskellige spors samarbejder 

med aftagere er imidlertid ikke overraskende, set i lyset af de forskellige spors forskellige fokus. Det 
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giver især mening at have mange samarbejdende virksomheder i eksperimenter, der har til formål at 

udvikle nye samarbejdsaftaler imellem uddannelsesinstitutioner og aftager-virksomheder og 

eksperimenter, der arbejder med at skabe bedre transfer mellem skole og praktik og skabe nye 

praktikmuligheder og –former for elever og studerende.  

Det er derfor ikke overraskende, at der ikke i så høj grad er inddraget aftagere i forsøgssporet ”Nye 

reflekterende læringsrum”, som har haft til formål at give elever nye rum for refleksion over 

sammenhængen mellem skole- og praktikundervisning og teoretiske og praktiske færdigheder. På 

trods af dette ville det dog have været ønskværdigt, at aftagerne i højere grad havde været inddraget i 

forsøgssporet, hvis målet om at skabe et læringsrum imellem skole og praktik skulle have været 

imødekommet. Hvis de nye reflekterende læringsrum skal fungere som et tredje rum mellem skole og 

praktik, er det derfor essentielt at aftagernes perspektiv inddrages.  

I kraft af, at mindst 319 undervisere og vejledere på uddannelsesinstitutionerne har været involveret 

i uddannelseseksperimenter på tværs af sporene, herunder kontakt til aftagere, formodes 

underviserne alligevel, via dette samarbejde, at have tilegnet sig inspiration til at arbejde mellem 

sammenhængen mellem skole- og praksisviden. 

Derudover kan undervisere og praktikvejledere med fordel arbejde med koncepterne udarbejdet 

under forsøgssporene ”Nye samarbejdsformer” og ”Nye praktikformer”, når de fremadrettet arbejder 

med at styrke elever og studerendes forståelse af sammenhæng mellem læring på skole og i praktik. 

Baggrunden for disse to koncepter er som omtalt et samarbejde med over 53 virksomheder. De 

erfaringer kan således bidrage til at fremme reflekterende læringsrum og –former, som fokuserer på 

udviklingen af innovationskraft mellem uddannelse og virksomhed.  

Afrunding og læringspunkter 
Hvordan lever Praksislæring op til evalueringsspørgsmål, succeskriterier og forandringsteori? 

På tværs af eksperimenternes fund er der indikatorer, der peger i retning af, at der er udviklet en 

praksis for nye samarbejdsformer, som inkluderer flere aftagere. Den ændrede praksis kan understøt-

te flere elever og studerende i at designe og gennemføre kompetencegivende uddannelsesforløb. Ne-

denstående fund og mønstre er med til at understrege, hvordan eksperimenterne har bidraget til at 

kvalificere samarbejdsformerne mellem uddannelse og virksomheder.   

 Aftagere og undervisere har opnået et bedre kendskab til hinandens praksis  
 Praktikforløb med nye samarbejdsformer har åbnet op for større berøringsflade mellem elever 

og studerende og aftagere 
 Øget transfer af viden fra uddannelsesinstitutionerne til praktikstederne kan øge elever og 

studerendes oplevelse af et sammenhængende uddannelsesforløb, fordi undervisningen mod-
svarer aftagernes behov 

 

Til det fremadrettede arbejde med at indfri ønsket om ændret praksis, kan det være værdifuldt at ind-

drage nedenstående læringspunkter.  

Refleksion kræver træning 

En gennemgående udfordring på tværs af eksperimenter har været, at refleksion over egen læring og 

praksis kræver øvelse blandt elever og studerende. Et læringspunkt i det fremadrettede arbejde er 
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derfor, at refleksionsevnen blandt elever og studerende er noget, der skal trænes i løbet af uddannel-

sen, snarere end forudsættes fra uddannelsesstart. Det tyder også på, at elever og studerendes udbytte 

af eksempelvis reflekterende læringsrum imellem skole og praktik kan være stigende over tid i takt 

med, at elever og studerende trænes i refleksion. 

På tværs af uddannelseseksperimenterne har det ligeledes været et fund, at der er forskel på elevernes 

og studerendes umiddelbare evne til refleksion, således at nogle elever og studerende hurtigere er i 

stand til at reflektere over egen praksis og over sammenhæng mellem læring på uddannelsesinstituti-

oner og praktiksteder. Det tyder derfor på, at det kan være nødvendigt at differentiere undervisning og 

vejledning, så alle elever opnår kompetencer indenfor refleksion. 

Inddragelse af praksiserfaring i undervisningen 

Endnu et læringspunkt er i forhold til inddragelse af elever og studerendes praksiserfaring fra praktik 

i den teoretiske undervisning. Underviserne har, igennem job- og videnswop på praktiksteder, fået et 

indblik i aftageres udfordringer og behov. Viden, som efterfølgende er blevet inddraget i undervisnin-

gen. Erfaringerne viser imidlertid, at det ikke i lige så høj grad er lykkedes underviserne at inddrage 

elevernes praksiserfaring. Det kan tyde på, at nye vaner i uddannelsesinstitutionerne kræver, at der 

afsættes tid til, at underviserne kan arbejde med inkorporering af praksis i undervisningen. Derudover 

kan et læringspunkt til det fremadrettede arbejde være en opmærksomhed omkring at etablere en 

systematik i forhold til lærernes brug af elever og studerendes praksiserfaring i undervisningen. 

Aftageres motivation for samarbejde 

På tværs af uddannelseseksperimenter har underviserne oplevet forskelle mellem uddannelsesinstitu-

tionernes og aftagernes motivation for samarbejde. Erfaringerne tyder således på, at aftagernes over-

vejende motivation er rekruttering, hvor fokus er på at få de bedste praktikanter og medarbejdere. 

Uddannelsesinstitutionernes primære motivation er i stedet på læring og læringsprocesser. De fund 

kan pege i retning af, at det kan være en fordel at arbejde i retning af en mere målrettet kommunikati-

on til aftagere i forhold til, hvordan samarbejde kan skabe værdi såvel for uddannelsesinstitutioner 

som for aftager-virksomhederne. 

Opsummerende om programmet Nye samarbejdsformer 
På tværs af eksperimenterne under Nye samarbejdsformer peger det eksperimenterende arbejde på, 

at fokus på transfer mellem elever og studerendes skole- og praktikundervisning kan føre til øget mo-

tivation og læringsudbytte. Det kan på længere sigt have en positiv virkning i forhold til elever og stu-

derendes trivsel. Et øget trivselsniveau, som må formodes at kunne føre til øget fastholdelse og gen-

nemførsel. 

Sammenfattende danner programmet således forudsætningerne for, at elever og studerende kan ople-

ve en øget transfer mellem såvel teori og praksis som uddannelse og arbejdsmarked, ligesom det har 

skabt grobund for og metoder til udvikling af nye praktik- og samarbejdsformer mellem uddannelse og 

erhverv.  

Der har dog været nogle udfordringer i det eksperimenterende arbejde i programmet, som kan give 

anledning til fremadrettede læringspunkter skitseret i det ovenstående.  
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I det følgende dykker vi ned i programmet Praksislæring. Her beskæftiger vi os med de evaluerings-

spørgsmål, succeskriterier, effektkæde og forandringsteorier, der er opstillet for programmet og dets 

tre forsøgsspor. Til slut i rapporten vil vi opstille generelle anbefalinger og udfordringer på tværs af 

både Nye samarbejdsformer og Praksislæring, som kan give anledning til fremadrettet læring. 

Programmet Praksislæring 
Programmet Praksislæring har arbejdet ud fra den udfordring, at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng 

mellem teori og praksis i den didaktiske planlægning af undervisningen på henholdsvis uddannelses- og 

praktiksted. Der har således været arbejdet på at etablere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og 

praktiksteder om indholdet i uddannelserne og ikke mindst sammenhængen mellem teori og praksis.  

I det følgende præsenteres de evalueringsspørgsmål, der er opstillet for Praksislæring.  

Bidrager programmet Praksislæring til: 

 At fremme aktiverende læringsformer, der fokuserer på udvikling af innovationskraft mellem 
uddannelse, herunder elever og studerende, og virksomhed? 
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Forandringsteorien fremgår af nedenstående figur og er et design af programmets ønske om fornyet 

praksis. Forandringsteori er en teori om, hvordan eksperimenter skaber den tilstræbte forandring for 

programmet Praksislæring og dets målgrupper (undervisere, ledere og personale i virksomhederne).  

Forandringsteorien for uddannelseseksperimenter er en måde at opstille en sammenhængende kæde 

for, hvordan en ønsket praksis nås, hvilke tegn, der går forud og hvilke eksperimenter, der skal til for 

at opnå disse tegn, samt hvilke aktioner og ressourcer, disse eksperimenter kræver.  

Forandringsteorien tager udgangspunkt i en given udfordring. Herefter designes baglæns fra ønsket 

om ændret praksis. 

Figur 8. Oversigt over forandringsteori for programmet Praksislæring 
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Præsentation af forsøgsspor i Praksislæring 
Vi går nu i dybden med programmet Praksislæring. Under programmet hører to forsøgsspor. Forsøgs-

spor er retningsgivende for uddannelseseksperimenter og kan betegnes som en tematiseret indsats 

indenfor et program. Under et forsøgsspor er der en klynge af eksperimenter, der arbejder med at give 

forskellige løsninger på de udfordringer, som forsøgssporet tager afsæt i. 

Praksisviden i autentiske situationer (herefter: Autentiske situationer) 

Forsøgssporet har til formål at udvikle nye metoder og tilgange til praksislæring, som i højere grad 

giver mulighed for at anvende praksisviden i autentiske situationer. 

Nye former for oplæringsdidaktik (Herefter: Oplæringsdidaktik) 

Forsøgssporets formål er at udvikle nye former for oplæringsdidaktik i praktikken med henblik på at 

øge inddragelse af elever og studerende. 

Uddannelseseksperimenter 
Den følgende gennemgang af de forskellige uddannelseseksperimenter indeholdt i programmet bygger 
på eksperimentdeltagernes (elevers, studerendes og undervisere og praktikvejlederes) erfaringer. 
Disse erfaringer og oplevelser er skitseret i de udarbejdede inspirationshæfter, som ligger til grund for 
den kvalitative del af evalueringen. Til grund for den statistiske analyse ligger partnertype 1 instituti-
onernes halvårlige afrapporteringer i den samlede projektperiode. 
 
Under programmet Praksislæring er der i alt gennemført 11 eksperimenter.  
Eksperimenterne har adresseret udfordringerne med transfer mellem de forskellige læringsarenaer, 

henholdsvis undervisningen på uddannelsesinstitutionen og læringen i praktik på praktikstedet.    

Der er ligeledes eksperimenteret med at tænke, planlægge og gennemføre læringsaktiviteter, der in-

deholder praktisk-orienterede udfordringer til elever og studerende. Målet med den praktisk betonede 

tilrettelæggelse, af ellers teoretisk orienteret stof, er at skabe nye muligheder, bedre motivation og 

øget aktivitet i undervisningen. 

Eksperimenterne har således haft til formål at bidrage til at udvikle nye didaktiske strukturer, så ele-
ver og studerende oplever sammenhæng mellem de forskellige læringsrum og mellem uddannelsens 
teori og praksis. 
 
Af nedenstående figur fremgår det, hvordan uddannelseseksperimenterne fordeler sig på de forskelli-
ge forsøgsspor. 
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Figur 9. Uddannelseseksperimenter opdelt på forsøgsspor, antal 

Blandt de 13 uddannelseseksperimenter under programmet Praksislæring er der under forsøgssporet 
Autentiske situationer foretaget 6 eksperimenter, mens der under Oplæringsdidaktik er foretaget 7 
eksperimenter. 

Virksomhedssamarbejder 
Vekseluddannelser er kendetegnet ved, at de kombinerer teoretisk og praktisk viden, ligesom dele af 

uddannelsestiden foregår i praktik. Det er både det, der gør uddannelserne unikke, men også det, der 

volder flest udfordringer.  

En hovedudfordring er at skabe sammenhæng mellem den teori, som elever og studerende lærer på 

uddannelsesinstitutionerne og den praksis, de møder på praktiksteder. 

For at forberede elever og studerende bedst muligt på, hvad der forventes af dem i deres praktikop-

hold, har Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse derfor arbejdet for at skabe en bedre sammen-

hæng mellem de teoretiske og praktiske vidensformer under uddannelserne. En metode til at opnå 

dette kan være et samarbejde med aftagerne.  

I kraft af, at elever og studerende kommer fra mange forskellige uddannelsesinstitutioner, har de 

således også mange forskellige aftagere. 

Af nedenstående figur fremgår det, hvordan virksomheder og øvrige aftagere er blevet inddraget i 

eksperimenterne.  
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2.2.1 Autentiske situationer

2.2.2 Nye former for oplæringsdidaktik
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Figur 10. Samarbejde med aftagere fordelt på forsøgsspor, antal 

 

Mens programmet Nye Samarbejdsformer i høj grad har koncentreret sig om at arbejde tæt sammen 

med virksomheder, har programmet Praksislæring i højere grad fokuseret på at etablere samarbejder 

mellem partnerinstitutioner. Kendetegnende for to af disse er, at de, foruden at udgøre praktiksted for 

elever og studerende, ligeledes er kommende aftagere af ny-udlærte og dimittender.  

Under programmet Praksislæring har der været etableret i alt seks virksomhedssamarbejder, fem 

samarbejder indenfor forsøgssporet Oplæringsdidaktik og et enkelt under Autentiske situationer. 

Derudover er der etableret samarbejdsaftaler mellem fire partnerinstitutioner under forsøgssporet 

Oplæringsdidaktik. I alt er der således blevet samarbejdet med aftagere i seks ud af de i alt 13 

eksperimenter under programmet Praksislæring.  

I konceptet Praksisnære autentiske situationer i undervisningen er der udarbejdet en model for, 

hvordan uddannelsesinstitutioner og praktiksted i samarbejde kan bidrage til at skabe øget fokus på 

elever og studerendes læring og transfer. Konceptet bygger på seks eksperimenter, hvoraf et enkelt 

eksperiment har samarbejdet med aftagere.  

I det konkrete eksperiment giver underviserne udtryk for, at samarbejdet med aftagerne har givet 

anledning til refleksion blandt elever og studerende. Øget refleksion blandt elever og studerende kan 

netop være af afgørende betydning i forhold til at udvikle innovationskraften mellem uddannelse og 

virksomhed.  

I det øjeblik, aftagere kommer på banen, kan forudsætningerne for øget gensidig transfer mellem 

uddannelsesinstitutioner og aftagere øges. Derudover kan autentiske problemstillinger fra for 

eksempel praktikophold bidrage til at øge elever og studerendes motivation, idet de her kan opnå en 

meningsfuld forståelse af sammenhængen mellem læringen i de to forskellige læringsarenaer udtrykt i 

aktiverende læringsformer, som trækker på såvel teori som praksis.   

Afrunding og læringspunkter Praksislæring 
Hvordan lever Praksislæring op til evalueringsspørgsmål, succeskriterier og forandringsteori? 

0 1 2 3 4 5 6

2.1.1 Praksisviden i autentiske
situationer

2.1.2 Nye former for oplæringsdidaktik
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På tværs af eksperimenternes fund er der indikatorer, der peger i retning af, at der er udviklet 

læringsformer, som fokuserer på udviklingen af innovationskraft mellem uddannelse, herunder elever 

og studerende, og virksomhed. Nedenstående fund og mønstre er med til at understrege, hvordan 

eksperimenterne har bidraget til at udvikle aktiverende læringsformer.  

 Autentiske problemstillinger fremmer elever og studerendes motivation, mindsker 
frustrationer ved problemformulering og øger evnen til at skabe transfer 

 Variation i undervisnings- og læringsformer bidrager til, at deltagerne inddrages aktivt i 
undervisningen og at undervisningen opleves dynamisk af både undervisere og deltagere 

 Inddragelse af autentiske problemstillinger øger elever og studerendes refleksion, som kan 
fremme forudsætningerne for at udvikle innovationskraften mellem uddannelse og 
virksomhed 

 

Afgørende for vekseluddannelser er, at didaktikken inddrager en kombination af praktisk og teoretisk 

viden. Afgørende er derfor også etablering af samarbejde med aftagere, således at elever og studeren-

de får mulighed for at omsætte deres viden i praksis. I en tilrettelæggelse af didaktiske strukturer, som 

i højere grad samtænker teori og praksis, kan det være en fordel at trække på nedenstående lærings-

punkter, som eksperimenter under programmet Praksislæring har afstedkommet.  

Elever og studerende afgørende for udvikling af innovative uddannelses- og praktikforløb 

Forsøgssporet Oplæringsdidaktik har sat fornyet fokus på at tydeliggøre praktikkens didaktik med 

henblik på at bidrage til øget kvalitet i praktikforløb. 

Ambitionen er at identificere muligheder for at arbejde med nye former for didaktik i praksis. Inddra-

gelsen af elever og studerende står centralt i forbindelse med at fremme aktiverende læringsformer. 

Det skyldes, at eksperimenternes fund tyder på, at elever og studerende motiveres af at blive inddra-

get i tilrettelæggelse af såvel praktik som undervisning.  

En stor del af undervisningen på uddannelsesinstitutionerne har i vid udstrækning traditionelt set 

været baseret på fag-specifikt curriculum. Det kan derfor formodes, at en inddragelse af både autenti-

ske problemstillinger fra aftagerne og elever og studerendes fokus på både faglige og personlige læ-

ringsmål, kan bidrage til at udvikle innovationskraften mellem uddannelse, herunder elever og stude-

rende, og virksomhed.  

Et opmærksomhedspunkt i det fremadrettede arbejde med at øge kvaliteten i både praktik- og uddan-

nelsesforløb kan således være, at medinddragelse af elever og studerende kan bidrage til at øge deres 

læringsprogression som følge af den ændrede didaktik og pædagogik. 

Etablering af samarbejde med aftagere kræver forberedelse 

Forud for samarbejde med aftagere bør gå grundig forberedelse for at øge sandsynligheden for, at af-

tagere indgår i forpligtende samarbejder. Forberedelse forud for den opsøgende kontakt er således et 

opmærksomhedspunkt, som en række af eksperimenternes fund peger på. I forlængelse af dette anbe-

fales det hurtigst muligt at afsøge mulighederne for et samarbejde.  

En af årsagerne er, at især mindre virksomheder kan have en omskiftelig hverdag, hvor det kan være 

vanskeligt at lave bindende samarbejdsaftaler over længere tid. Med henblik på udviklingsprojekter, 

som falder udenfor de gængse praktikforløb, kræver det derfor en ekstraordinær indsats af virksom-
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heder at indgå i et samarbejde. Ved tidligt i forløbet at afsøge mulighederne for samarbejde, vil sand-

synligheden for, at uddannelsesinstitutionerne formår at skabe reelle samarbejdsaftaler være større. 

Det skyldes, at de vil være mindre sårbare overfor, at nogle virksomheder undervejs falder fra, fordi 

det er muligt så tidligt i forløbet at finde andre samarbejdspartnere.  

Begrænset taletid hos virksomhederne 

I forlængelse af ovenstående læringspunkt er det ligeledes vigtigt at være opmærksom på, at ethvert 

ønske om at forandre praksis er nødt til at tage højde for den virkelighed, som virksomhederne indgår 

i. Ambitioner om at innovere og udvikle læringsformer, som inkluderer aftagerne, er samtidig en ambi-

tion, som indebærer en forståelse af og vilje til at ændre vaner og procedurer. Uddannelsesinstitutio-

nernes formidling af baggrunden for at inddrage aftagerne i udviklingen af praktikophold er derfor af 

afgørende betydning.  

Af konceptet Samarbejdsmodel for praktikkens didaktik fremgår det, at udvikling af didaktik i praktik-

forløb først og fremmest er uddannelsesinstitutionernes ansvar. Det er således uddannelsesinstitutio-

nerne, der er initiativtagere til samarbejde med både praktikvejledere, elever og studerende samt 

praktikstederne. Indeholdt i det samarbejde er udvikling af relevante, didaktiske strukturer, som prak-

tikvejledere og elever og studerende kan gøre brug af ved læring i praktik.  

Når nye didaktiske strukturer ligger færdige ud fra et ønske om at skabe et fornyet fokus på didaktik i 

praktik kan praktikstederne kontaktes. Det grundige forarbejde er med andre ord nødt til at gå forud 

for kontakten til praktikstederne, idet det formodes, at uddannelsesinstitutioner har en større interes-

se og ressourcer til at initiere udviklingsprocessen.  

Forudsætningerne for at overbevise virksomhederne om det hensigtsmæssige i at ændre på den di-

daktiske praksis formodes dermed at være større, når den opsøgende kontakt til virksomheder er re-

levant og nærværende for virksomhederne og det tydeligt fremstår, hvordan den ændrede praksis kan 

skabe værdi.  

Transfer forudsætter underviseren som ”mediator” 

Undervisningskonceptet Undervisere som praksisforskere har fokus på underviserrollen, og hvordan 

denne kan agere udforskende i praksis hos praktikvirksomhederne. Hensigten er, at underviserne, via 

besøg hos virksomhederne, kan styrke deres undervisning i forhold til de kompetencebehov, som virk-

somheder og praktiksteder efterspørger. Derudover kan den øgede indsigt bidrage til at skabe større 

sammenhæng mellem elever og studerendes læring i henholdsvis praktik- og uddannelsesophold. 

I den efterfølgende formidling og dermed inddragelse af undervisernes praksisviden fra virksomheder 

og praktiksteder er et opmærksomhedspunkt, at læreren i en vis udstrækning overgår fra en traditio-

nel lærerrolle, som udelukkende formidler ud fra curriculum, til i højere grad at indtræde i rollen som 

”facilitator”. Her består rollen i at navigere i krydsfeltet mellem undervisnings- og praksisfeltet og 

dermed supplere og udvikle curriculum.  

Undervisernes førstehåndserfaringer fra praktikvirksomheder har således potentiale til at udvikle 

relevante kompetencer blandt elever og studerende, idet undervisningen til dels bygger på konkrete 

behov fra aftagerne. Når underviseren træder ind i rollen som ”mediator” kan elever og studerende 

ligeledes opleve en øget sammenhæng mellem de teoretiske og praktiske vidensformer, fordi inddra-
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gelsen af aftagernes ønsker og behov er med til at forberede elever og studerende på, hvad der forven-

tes af dem i praktikophold.  

Opsummerende om programmet Praksislæring  
Programmet Praksislæring har arbejdet med at skabe en højere grad af transfer mellem de forskellige 

læringsarenaer, henholdsvis undervisningen på uddannelsesinstitutionen og læringen i praktik på 

praktikstedet. Gennemgående for alle eksperimenter er et fokus på at udvikle nye didaktiske struktu-

rer, så elever og studerende oplever sammenhæng mellem de forskellige læringsrum og mellem ud-

dannelsernes teori og praksis.  

Centralt i arbejdet med at udvikle, planlægge og gennemføre læringsaktiviteter, der indeholder prak-

sisorienterede udfordringer til elever og studerende, er inddragelse af aftagere. Formålet med det ek-

sperimenterende arbejde under programmet har været at fremme aktiverende læringsformer, som 

fokuserer på udvikling af innovationskraften både mellem uddannelse og aftagere, men i mindst lige så 

høj grad blandt elever og studerende. Sideløbende med en øget inddragelse af aftagere i udviklingen af 

læringsformer er således medinddragelse af elever og studerende.   

I forbindelse med de ændrede læringsformer overgår underviserrollen ligeledes en transformation.  

Et læringspunkt i forbindelse med den øgede medinddragelse er således lærerens rolle, hvor der stilles 

krav om en evne til at navigere i krydsfeltet mellem undervisnings- og praksisfeltet og dermed supple-

re og udvikle curriculum.  

Spredning af resultater fra Udviklingslaboratorium for vekseluddannelse 
Med henblik på at evaluere udviklingslaboratoriet for vekseluddannelse kan spredningen af de enkelte 

uddannelseseksperimenter udgøre et parameter for, hvorvidt deres erfaringer og resultater kan ud-

bredes til andre aktører, som ligeledes kan have værdi af at arbejde med både metode og indhold. Til 

det formål er det interessant at se nærmere på antallet af deltagere i uddannelseseksperimentet, samt 

formidlingen af erfaringer fra arbejdet med eksperimenterne i forhold til proces og resultater. 

Ud fra institutionernes afrapporteringer fremgår det, at mindst 379 medarbejdere har bidraget til 

planlægning og udførsel af eksperimenterne. Mindst 314 elever har deltaget i eksperimenterne for-

delt på de tre forsøgsspor.8 

Derudover er der blevet udarbejdet i alt seks koncepter på baggrund af de gennemførte uddannelses-

eksperimenter indenfor forsøgssporene. Koncepterne er udarbejdet med den hensigt, at erfaringer og 

resultater fra eksperimenter opsummeres under de enkelte koncepter. Med koncepter forstår vi af-

prøvet og analyseret ny viden om praksis, der er forenklet og generaliseret, så det kan anvendes bredt 

i uddannelser. Koncepterne indeholder således metoder, modeller og værktøjer, som umiddelbart kan 

tages i brug og dermed også potentielt skabe værdi for endnu flere elever, studerende og undervisere, 

end der hidtil har arbejdet med elementer indeholdt i koncepter i de enkelte eksperimenter.  

                                                           
8
 Tallene bygger på data angivet af institutionerne i projektperiode 4,5 og 6. Da det ikke er alle eksperimenter, der har indrapporteret antallet af 

deltagere, formodes det reelle antal at være højere. Denne problemstilling, vil blive beskrevet i det opsamlende afsnit til slut i rapporten. 
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I succeskriterierne for Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse er der samlet set angivet en mål-

sætning om at udvikle ti værktøjer, metoder eller modeller. Programmet Nye samarbejdsformer bi-

drager med tre koncepter og det samme gør programmet Praksislæring.  

Under hvert koncept er der udviklet flere modeller, metoder og værktøjer.  

Samlet set lever Udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse således op til succeskriterierne i forhold 

til antallet af værktøjer, metoder og modeller.  

Derudover har der været afholdt en række tiltag, som alle har understøttet spredning af viden om ek-

sperimenterne i programmerne. I kraft af, at programgrupperne har været nedsat på tværs af partner-

ne har de således udgjort forum for videndeling af eksperimenternes indhold og resultater. Der er lige-

ledes partnere, der har valgt at gennemføre uddannelseseksperimenter i samarbejde. 

Derudover har der været afholdt en lang række af workshops, hvor eksperimentdeltagere på tværs af 

partnere har deltaget. En del af disse workshops har haft temaer indenfor programmerne, og derfor 

har det været muligt at dele viden eksperimentdeltagerne imellem. 

Projektet har også holdt erfaringsakademier, hvor gennemførte uddannelseseksperimenter har frem-

lagt resultater og koncepter for hinanden på tværs af partnerne. Internt er der hos partnerne afholdt 

Bazarer, hvor eksperimentdeltagere gensidigt har haft mulighed for at fremlægge resultater og kon-

cepter på tværs af afdelinger og uddannelser med henblik på efterfølgende spredning og implemente-

ring. 

På både midtvejskonferencen i august 2013 og til afslutningskonferencen i oktober 2014 var der des-

uden planlagt workshops, hvor alle deltagere kunne komme og høre mere om alle gennemførte ud-

dannelseseksperimenter. På afslutningskonferencen havde programgrupperne også et indlæg om de-

res fælles opgave omkring eksperimenterne. 

Endnu et spredningstiltag er udarbejdelsen af inspirationshæfter, som samler alle eksperimenter in-

denfor hvert program, sammen med koncepter og definitioner, som er udviklet på baggrund af uddan-

nelseseksperimenterne. I inspirationshæfterne kan man således læse om det enkelte eksperiments 

resultater, men også om de tværgående fund og resultater indenfor hvert forsøgsspor under pro-

grammet. 

Implementering  
Implementering er en afgørende del af det eksperimenterende arbejde, hvor formålet er at bevæge sig 

fra tanke til handling. Under udviklingslaboratoriet for Vekseluddannelse er der på nuværende tids-

punkt planlagt implementering for 26 ud af de i alt gennemførte 35 eksperimenter.   

Partnerne har via deres implementeringsplaner redegjort for, hvor mange og hvilke eksperimenter, 

der skal implementeres ud fra kriterier om forandringskraft.  

Derudover har alle partnere redegjort for, hvordan de vil implementere den eksperimenterende til-

gang i deres organisationer og har i den forbindelse udarbejdet en plan for, hvordan dette skal finde 

sted. 
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Afrunding og opsummering på hele udviklingslaboratoriet i forhold til 

fremadrettet læring 
Hensigten med Udviklingslaboratoriet er overordnet set at styrke samspillet mellem uddannelsernes 

teoretiske og praktiske sider, så der skabes en meningsfuld sammenhæng i den samlede uddannelse. 

Det har som omtalt været afgørende for eksperimenterne samlet set under Udviklingslaboratoriet for 

Vekseluddannelse at indgå i tætte samarbejder med såvel virksomheder som øvrige aftagere for at 

sikre en transfer mellem uddannelse og erhverv og mellem elevernes uddannelses- og praktikforløb. 

Mens eksperimenter under programmet Nye Samarbejdsformer overvejende har koncentreret sig om 

at skabe sammenhæng mellem undervisningen på uddannelsesinstitutionerne og læringen i praktik, 

har programmet Praksislæring i højere grad koncentreret indsatsen om at udvikle didaktik, som har til 

formål at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Dette ud fra en erkendelse af, at der ikke er 

tilstrækkelig sammenhæng mellem teori og praksis i den didaktiske planlægning af undervisningen på 

henholdsvis uddannelses- og praktiksted.  

Ovenstående bidrager således til at forklare forskellen i antallet af samarbejdsaftaler med 

virksomheder mellem programmerne Nye Samarbejdsformer (53 samarbejdsaftaler) og Praksislæring 

(seks samarbejdsaftaler). Derudover er der under programmet Praksislæring blevet arbejdet med 

knap 2/3 eksperimenter sammenlignet med programmet Nye Samarbejdsformer. Forskellen i antal af 

eksperimenter kan med andre ord bidrage til at forklare forskellen i antallet af samarbejdsaftaler med 

virksomheder og øvrige aftagere.  

For i videst muligt omfang at give bud på løsninger til ændret praksis, er der arbejdet indenfor to for-

skellige programmer, som supplerer hinanden i bestræbelserne på at imødekomme udfordringen om 

at skabe meningsfulde, sammenhænge forløb for elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne.  

Et centralt element i udviklingen af innovationskraft mellem uddannelse og virksomhed er at skabe de 

rette forudsætninger for transfer mellem skole- og praktikundervisning.   

Det er netop kombinationen af teoretisk og praktiks viden, som kendetegner vekseluddannelser, hvor-

for en større overensstemmelse mellem det, elever og studerende lærer på uddannelsesinstitutioner-

ne og praksis på praktikpladserne er af afgørende betydning for deres motivation.  

Kendetegnende for begge programmer er, at uddannelsesinstitutioner med fordel kan arbejde målret-

tet med at øge medinddragelsen af såvel elever og studerende som aftagere. Erfaringer fra eksperi-

menter foretaget under begge programmer viser, at ved at inddrage autentiske problemstillinger fra 

aftagerne udfordres det fagspecifikke curriculum, hvorfor der kan skabes en større overensstemmelse 

mellem uddannelsesinstitutioner og aftageres krav og forventninger til elever og studerende. De æn-

drede læringsformer kan dermed danne baggrund for øget transfer mellem uddannelse og aftagere.  

På tværs af eksperimenter under begge programmer har underviserne oplevet forskelle mellem ud-

dannelsesinstitutionernes og aftagernes motivation for samarbejde. Et opmærksomhedspunkt i det 

fremadrettede arbejde med både at udvikle nye samarbejdsformer mellem uddannelse og aftagere og 

fremme aktiverende læringsformer som afsæt for øget transfer, er derfor en tæt kontakt til aftagere. 

Underviseres opsøgende rolle i forhold til aftagerne kan sikre, at begge parter ”trækker samme vej” til 

fordel for elever og studerendes læringsudbytte.  
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