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Hermed følger en kort evaluering af VIA Laboratorium (VIALAB), som blev forberedt og gennem-

ført i perioden fra august 2012 til 30. april 2013. Evalueringen er udarbejdet af Anja Weier 

Olesen og Hanna Mølgaard på baggrund af skriftlige og mundtlige evalueringer fra projektdel-

tagerne i Campus Viborg og Campus Aarhus N.  

 

Evalueringen relaterer sig til projektets oprindelige og overordnede mål og forventninger:  

 

Tema: Unge, identitet og uddannelse 

- med særligt fokus på foretagsomhed, innovation og professionsdidaktik 

 

Mål med VIALAB (ifølge den oprindelige beskrivelse): 

- at undersøge temaets forskellige udfordringer, inddrage og udforske relevant viden, 

reflektere betydningen heraf og producere konkrete løsningsforslag 

- at skabe og afprøve nye og tværgående læringsrum for studerende, undervisere, af-

tagere  

- at styrke og synliggøre VIAs campusmiljøer som regionale viden-, uddannelses- og 

udviklingsmiljøer 

 

Forventninger til resultater af VIALAB (ifølge den oprindelige beskrivelse):  

- VIALAB opbygger kapacitet og erfaringer med laboratorium og tværgående samar-

bejde i campusregi 

- VIALAB bidrager til den professionsdidaktiske udvikling 

- VIALAB producerer konkrete bud på, hvordan innovative studie- og læringsmiljøer 

kan udvikles 

Med henblik på vurdering af erfaringerne med VIA LAB ud fra de formulerede mål og forvent-

ninger samt med henblik på at uddrage læringspointer fra projektet har vi valgt at gennemføre 

evalueringen som en kvalitativ undersøgelse blandt projektdeltagerne, som er blevet bedt om 

skriftligt at vurdere fire overordnede temaer: Struktur, Indhold, Proces og Helhedsvurdering/ 

anbefalinger vedr. VIA LAB. I bilaget følger sammenskrivning af evalueringen. 

 

 

 

 

Til: Erik Hygum og Aase Lydiksen  

 

Cc: Projektdeltagerne i VIA LAB og andre interesserede 

 

Vedr.:   Evaluering af VIA Laboratorium 2013 
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Resume af evalueringen 

Samlet set viser evalueringen, at projektets mål og resultater i høj grad er nået.  

 

Det har haft en helt afgørende betydning, at de involverede projektdeltagere/ campus har haft 

råderum til at tone projektet. Det har i høj grad bidraget til at skabe mening, ejerskab og resul-

tater. Projektgrupperne formulerede følgende udfordringer, som VIA LAB skulle fokusere på og 

skabe resultater i forhold til: 

- Studiedage du ikke vil gå hjem fra (Campus Aarhus N) 

- Læringsmiljøer, der syder og bobler, så alle studerende bibeholder deres lyst til læ-

ring (Campus Viborg) 

Endvidere har det haft stor betydning, at direktørerne bakkede op om projektet og lovede im-

plementeringsgaranti for den bedste ide, og at de to uddannelsesledere i høj grad påtog sig 

lederskabet for projektet i campusregi – godt assisteret af lokale proceskoordinatorer og pro-

jektgrupper i planlægningen og gennemførelsen af projektet.  

 

Målet om at styrke og synliggøre VIAs campusmiljøer som regionale viden-, uddannelses- og 

udviklingsmiljøer har ikke været i fokus af flere grunde, dels på grund af toningen af teamet og 

dels på grund af Forskningens Døgn, som blev afviklet på Campus Aarhus N 2 dage efter VIA 

LAB).   

 

I campus Viborg deltog ca. 150 studerende, undervisere, ledere og eksterne samarbejdspart-

nere, hvilket var optimalt og svarende til det forventede. I campus Aarhus N mødte der kun ca. 

30 studerende op til VIA LAB den 30.4., hvilket var meget overraskende og skuffende. Der er 

givet flere bud på, hvad det kan skyldes (formidling, ejerskab, de studerendes prioritering, mv.). 

I et fremadrettet perspektiv er det vigtigt at overveje, hvordan man sikrer et forventet deltager-

antal til tværgående projekter. Trods det lille deltagerantal i campus Aarhus N blev VIALAB alli-

gevel en meget lærerig dag for de studerende, undervisere og ledere, der deltog.      

 

 

Overordnede anbefalinger på baggrund af erfaringerne med VIA LAB: 

 

Med henblik på at videreudvikle studie- og læringsmiljøerne på campus kan det overordnet 

anbefales, at: 

 

- der min. en gang årligt sættes fokus på videreudvikling af studie- og læringsmiljøet 

på campus med involvering af studerende, undervisere, ledere og relevante samar-

bejdspartnere. 

 

- at der fortsat udvikles og eksperimenteres med nye tværgående og innovative læ-

ringsrum og læringsformer i campusregi samt at innovative undervisnings-, studie- 

og arbejdsformer videreudvikles og integreres i uddannelserne i samspil med pro-

fessionerne.   
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- at større tværgående projekter besluttes og koordineres i forhold til øvrige tiltag på 

uddannelserne (herunder tværprofessionelle uger, innovationsprojekter, mv.) og at 

større projekter søges gennemført i eksisterende regiér som fx studentervæksthuse.  

 

- at større tværgående projekter understøttes ledelsesmæssigt, organisatorisk, øko-

nomisk og administrativt, herunder at der afsættes de fornødne ressourcer (tid og 

kompetencer). 

 

- at der er afklaring af gensidige forventninger og klar kommunikation i relation til pro-

jektets mål og forventede resultater i alle projektets faser. 

 

- at implementeringsgaranti er motiverende, og at implementering af bæredygtige re-

sultater er helt afgørende. 

 

 

NB: Denne evaluering suppleres af en faglig artikel om VIALAB som model for udvikling af ek-

sperimenterende studie- og læringsmiljøer i professionsuddannelserne – skrevet af ph.d. Ka-

ren Frederiksen, der har været tilknyttet VIA LAB som observatør og evaluator. I artiklen indgår 

de studerendes oplevelser og evaluering af VIA LAB. Artiklen forventes færdig primo sept. 

2013, hvorefter der skal tages stilling til,, hvor artiklen kan offentliggøres.  
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Bilag 

I det følgende beskrives uddrag af projektdeltagernes og projektledelsens oplevelser og vurde-

ringer. Vi har valgt at gengive 10 citater pr tema for overskuelighedens skyld, og hvis man øn-

sker yderligere indsigt, kan alle besvarelser rekvireres. 

 

Evaluering af struktur: 

Herunder rammesætning af forløbet (fælles planlægningsmøder på tværs af de to campus 

(10.12.12 og 29.1.13), planlægningsmøder i campusregi, den samlede tidsplan og ramme-

sætning af den 30.4.2013) 

 Det var fint med et fælles startskud, og det var fint med klare rammer. Det var også godt med en 

fælles facilitator. Der var udfordringer i forhold til kalenderen, det var svært at finde fælles møde-

tidspunkter og derfor nødvendigt med langtidsplanlægning.  

 Det fungerede rigtig godt – det kunne have været fint også med lidt gensidig sparring senere i for-

løbet. Generelt var der afsat for kort tid til planlægningen. Når man skal planlægge på tværs af 5-6 

uddannelser, og vi ikke kender hinanden, tager det tid. Også når opgaven er så diffus, som jeg synes 

den var i starten. 

 Ideen om at vi kunne bruge hinanden, og at der var noget vi var fælles om, var god. Selve oplæg-

ger/undervisningen i metoden var også god. Konkret inspirerede de to projektgrupper kun i mindre 

grad hinanden. Det gav god mening, at vi fortsatte arbejdet hver for sig i campusregi. Der var ikke 

så meget, der bandt de to VIALAB arrangementer sammen i praksis. 

 Det fungerede rigtig fint, god inspiration og fint at fordybe sig i campusregi. 

 Det var svært at mødes i projektgruppen, men jeg oplevede, at alle projektdeltagere og projektlede-

re gjorde en god indsats, når de deltog/ kunne deltage. 

 Jeg oplevede, at der var forskel i projektets og Campus Aarhus Ns ambitionsniveau, dvs. at projektet 

i starten og løbende prøvede at booste aktiviteterne for at få modellen prøvet af i relativ stor skala 

og at Campus N prøvede at holde igen for at minimere forstyrrelsen i dagligdagen – også set i lyset 

af at vi skulle huse Forskningens Døgn få dage efter. 

 Det er altid inspirerende at samarbejde på tværs. Jeg synes dog, at ressourceforbruget til de fælles 

møder var for stort i lyset af de efterfølgende opdelte campus-projekter og det samlede ressource-

forbrug til projektarbejdet. 

 Rammesætningen var lidt uklar i den første del af projektet 

 Måske kunne vi have nøjedes med en fælles dag på tværs af de to campus, for spørgsmålet er for 

hvis skyld giver det mening at arbejde på tværs? Det er allerede en stor udfordring at samarbejde 

på tværs i campus, især i campus, der har tilknyttede uddannelser udenfor campus. 

 Valget af den 30.april var det muliges kunst for de 8 uddannelser, der deltog i VIA LAB, men tids-

punkt/dato var ikke optimalt. Desuden kom Forskningens Døgn ind over, og det tog alles opmærk-

somhed, og derfor var det ikke muligt at skabe mediemæssig opmærksomhed på VIALAB  

Samlet set viser evalueringen af struktur, at det var fint med en fælles opstart og at plan-

lægningen gav mest mening campusvis. Det er i forvejen en stor udfordring at samarbejde 

på tværs i det enkelte campus, men det opleves samtidig inspirerende. Tidsforbrug og 

rammevilkår skal overvejes grundigt i forhold til planlægningen af tværgående initiativer.   
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Evaluering af indhold 

Herunder temaets relevans og deltagernes udbytte i et fremadrettet perspektiv 

 Temaet er super relevant for VIA i lyset af studieaktivitetsmodellen og de økonomiske fremtidsud-

sigter.  

 Det giver god mening at arbejde med laboratorieformen i forhold til at afprøve nye didaktiske me-

toder tværfagligt og frembringe hurtige kreative resultater. Personligt fik jeg en idé til udvikling af 

et spil, jeg vil bruge i min egen undervisning. Et vendespil om modeller.  

 VIALAB gav de studerende en studiedag, som de ikke ville hjem fra. Da dagen var fløjet af, blev de 

studerende hængende 

 Selve VIALAB dagen den 30.4. var en stor succes for dem, der deltog, og jeg har lyst til at arbejde vi-

dere med laboratorietankegangen 

 De studerende fik mulighed for at påvirke studiemiljøet, møde og samarbejde med studerende og 

undervisere fra andre uddannelser og eksterne samarbejdspartnere samt deltagelse i en innovativ 

og inspirerende proces og herved stifte bekendtskab med forskellige værktøjer, der kan anvendes i 

innovationsarbejde. 

 Aftagerne fik et godt indblik i, hvad det er for nogle studerende vi har 

 Jeg har lært meget af projektprocessen og faciliteringen, som kan bruges i forhold til fremtidige 

tværprofessionelle samarbejder og facilitering af innovative processer. 

 Temaet var relevant, og det var vigtigt og godt, at vi selv kunne tone det og give det mening. Vi ar-

bejdede ikke med temaet i forhold til den uddannelsespolitiske debat, men vi satte fokus udvikling 

af lærings- og studiemiljøet. Det prioriterede vi i forhold til de formulerede mål med projektet. Hvis 

vi skulle have vægtet det uddannelsespolitiske perspektiv, skulle vi have valgt en anden deltager-

kreds og metode og fx have lavet en konference med inddragelse af de politisk aktive studerende i 

stedet for.  

 VIA Laboratorium kan fint kobles sammen med aktiviteter i VIDEA, så der sikres sammenhæng med 

andre tiltag af samme type. 

 Temaet (Udvikling af lærings- og studiemiljø) kan fint tages op en gang årligt med de studerende, så 

det hele tiden er et område vi videreudvikler i et samspil mellem studerende, undervisere, ledere og 

gerne eksterne samarbejdspartnere 

Samlet set oplevede deltagerne, at temaet var meget relevant og brugbart ift de studerende, 

underviserne, lederne og de eksterne samarbejdspartnere der deltog. Både studerende og un-

dervisere har tilegnet sig flere erfaringer med og procesredskaber til samskabende processer, 

som kan bruges i uddannelserne. Temaet kunne med fordel være koblet på og koordineret 

med initiativer i VIDEA regi.  
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Evaluering af processen 

Herunder laboratorium som arbejdsform og samarbejdsprocessen i planlægningen og gennem-

førelsen af VIA LAB  

 Processerne er tidskrævende, særligt i forhold til planlægning. Hvis VIA vil gøre mere brug af disse 

former, bør der tænkes i mere tid og igen gives god tid til forberedelse. Desuden bør der ligge en 

plan for en fælles evaluering og erfaringsudveksling de to campusser imellem. Vi startede sammen 

– så ville det også være fint at slutte sammen. Vidensudveksling er relevant for en lærende organi-

sation som VIA. Måske kunne der ligefrem laves et VIALAB for alle undervisere. 

 Jeg har bl.a. fået nye erfaringer med at proceslede og VIA LAB har været lærerigt didaktisk set. At 

foretage prøvehandlinger som metode (jf. Anne Mette Digmann og Tim Brown) er særdeles lære-

rigt. 

 Generelt har der været rigtig god opbakning fra ledelse og fint samarbejde. Dog lidt for mange mø-

der med ledelsen af projektet. God positiv indstilling fra facilitatorerne 

 Vi havde svært ved at mødes i projektgruppen og vi var sjældent fuldtallige. Ansvaret for gennemfø-

relsen lå på projektledelsens skuldre, hvor vi andre i projektgruppen burde have taget mere ansvar 

(at deltagerne ikke gjorde det kan skyldes manglende ejerskab og tid) 

 Der blev foretaget en del beslutninger, der ikke var helt gennemskuelige og lige velvalgte i vores 

campus, hvilket jeg oplevede var frustrerende.  

 Kommunikation er helt afgørende i alle faser af større tværgående projekter, og ikke mindst når der 

arbejdes med nye undervisnings- og arbejdsformer i en laboratoriemodel, som ikke alle kender.  

 Meget fint samarbejde i projektledelsen undervejs i forløbet. Samarbejdet har været præget af dia-

log, afstemning af gensidige forventninger og sparring ift projektets fremdrift og gennemførelse.  

 Både de involverede studerende og aftagerne var meget engagerede og arbejdsomme den 30.april, 

og alle arbejdede ligeværdigt på dagen, hvilket laboratorieformen understøtter. 

 Vigtigt at prioritere udvælgelsen af deltagere højt. Deltagelse i tværgående projektgrupper fordrer 

tid, lyst, nysgerrighed, de rette kompetencer – samt mandat. 

 Læringen er at man skal kunne lede andre lederes medarbejdere i sådanne processer. Og det er no-

get vi generelt skal lære at blive bedre til. 

I VIA LAB har der været samarbejde og processer på flere niveauer, og generelt er der posi-

tiv vurdering af samarbejdet, deltagernes engagement og ledelsesopbakningen til projektet. 

I forhold til processen er erfaringerne, at tværgående projekter er meget tidskrævende og 

fordrer meget kommunikation og afklaring af gensidige forventninger. Det er endvidere vig-

tigt, at projektdeltagerne er committede til opgaven, og at lederne kan lede andre lederes 

medarbejdere i sådanne processer. Laboratorieformen er forholdsvis ny for mange. Nogen 

vurderer den som en udbytterig læringsform, og andre oplever den som en uklar model/ til-

gang.  
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Helhedsvurdering og anbefalinger: 

 Jeg oplevede det overordnet som en stor succes. I forhold til kommende projekter er det en udfor-

dring, at det ikke bliver enkeltstående arrangementer, der kun har kortsigtet effekt. Implemente-

ringsgarantien i VIA LAB har været med til at ”sprede ringe i vandet”, men fremover kunne labora-

toriet tænkes mere ind i allerede eksisterende forløb, hvor man prøver noget vildt af. Udfordringen 

for ledelsen er at lave gode rammer og så turde give slip for processen. 

 VIA LAB er et godt eksperiment. I den udstrækning fremtidige samarbejder skal handle om studie-

miljøet, tror jeg, det er vigtigt, at det bliver drevet af ildsjæle. Grundlæggende tror jeg, at færre skal 

have flere ressourcer i kommende projekter. 

 Jeg synes det var interessant og udfordrende at deltage i projektet. 

 Selve afholdelsen af VIALAB forløb rigtig godt, og de studerende fik et stort udbytte. Personligt var 

det også en fed dag, hvor der var meget liv 

 Det vil bestemt være muligt at foretage lignende projekter. Metoden anvendes i forskellige sam-

menhænge, sundhedsvæsenet har brug for nytænkende mennesker og denne metode er bestemt 

anvendelig. Udfordringen kan være at få større faglighed ind i projektet i relation til de studerendes 

kommende arbejdsliv. Det vil muligvis øge motivationen hos de studerende. 

 Jeg synes, vi skal gøre det igen i en målestok og et design som matcher behovet og hvor emnet 

fænger mere specifikt  

 Spændende projekt, som har potentiale til at blive gentaget og med involvering af flere studerende 

 Fokuser ledelsesmæssigt på gennemsigtighed og tydelig kommunikation i planlægningsfasen, ved 

projektstart bør der være en forventningsafstemning/forudsætningsanalyse for at udnytte projekt-

medlemmernes potentialer og viden bedst muligt.  

 Fremadrettet anbefales det, at gode ideer bliver efterprøvet i uddannelserne, som oplever, der ikke 

er plads til at afprøve uddannelsernes egne ideer grundet opgaver, der kommer fra ministerier og 

centralt hold. Stort ønske om at PHL støtter op om de ideer, der kommer fra uddannelserne og ikke 

omvendt, så kerneydelsen kommer i centrum. 

 Stort ønske om at der etableres et forum for uddannelseslederne sammen med PHL, hvor man kan 

drøfte, hvilke nye tiltag der giver mening.  

Det generelle billede er, at deltagerne har oplevet VIALAB som et spændende og lærerigt 

projekt. Konkrete anbefalinger er, at man gerne vil anvende metoden til andre emner, og at 

det vil være endnu mere givtigt, hvis behovet/ temaerne for tværgående campus samar-

bejde opstod lokalt i uddannelserne. Derudover er læringen at man skal være omhyggelig 

med at vælge deltagere og deltagerantal i relation til teamet (færre projektdeltagere/ høje-

re timetal). Flere påpeger, at den ”implementeringsgaranti” som blev givet på vinderideen 

gav energi, oplevelse af betydning og indflydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 


