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Indledning 

Ulla Viskum, Forskning og Innovation 

 

Learning by Developing er en professionspædagogisk model, der er udviklet på Laurea University 

of Applied Science i Finland. Den er lavet med henblik på at styrke og udvikle den anvendte 

forsknings forankring i omverdens behov. Det har konkret udmøntet sig i en 

professionspædagogik, der forener undervisning og udviklingsprojekter ved, at lade 

undervisningen være centeret i autentiske projekter fra praksis. Inspireret af Laurea University har 

Learning by developing (LbD) og etablering af professionslaboratorier været en strategisk indsats i 

University College Lillebælt (UCL) siden 2009. Professionslaboratorierne er dannet med henblik på 

at sikre koordination, opbygning af netværk og flow i videnskredsløbet med udgangspunkt i et 

strategisk indsatsområde. Formålet med laboratorierne er at skabe meningsfulde mødesteder, 

hvor viden kan deles, udveksles og udvikles gennem samarbejdet mellem forskellige aktører og via 

kombination og integration af teori og praksis. I UCLs grundlagspapir1 fra 2009 for 

professionslaboratorierne hedder det blandt andet 

Målet med aktiviteterne i professionslaboratorierne er at danne ny viden ved 

at stille nye skarpe spørgsmål og udfordre de grundlæggende antagelser hos 

sig selv og hinanden. I de nye fællesskaber handler det bl.a. om at arbejde ud 

fra viden om ikke-viden – og om behovet for at bevæge sig ud på disse usikre 

områder og i fællesskab eksperimentere med nye kombinationer af teori og 

praksis i samspil.  Der skal skabes iterative processer, hvor de forskellige 

perspektiver interagerer og i nye samarbejder overskrider grænserne mellem 

teori og praksis, mellem uddannelse og erhverv,  og hvor alle lærer i og af 

udvikling i praksis. Det engelske begreb for dette er Learning by Developing, 

der måske med fordel kan oversættes med ”Læring i og af udvikling” 

 

I UCL har Learning by Developing været implementeret og udfoldet i varierende omfang og 

varierende fortolkninger.  

LbD-taskforce 

Med det formål at samle op på erfaringer med anvendelsen af metoden har en 

projektgruppe - ”LbD-taskforce” - sammensat af undervisere og konsulenter på tværs af 

UCLs afdelinger og professioner, mødtes fire gange henover 2012. 

                                                
1
 Se bilag ”Professionslaboratorier i UC Lillebælt – Status 2009” 
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Ved første møde blev det hurtigt klart, at der blandt deltagerne var forskellige forståelser af- og 

erfaringer med LbD ligesom kompetenceniveauet i gruppen i forhold til kendskab til- og 

anvendelse af metoden varierede fra novice til ekspert. Derfor blev gruppens første skridt 

litteraturstudier med henblik på at nå frem til en fælles forståelse af den autoriserede LbD model.2 

For at indkredse karakteristika i brugen af LbD præsenterede vi hinanden for UCL-projekter, som i 

egen forståelse arbejder ud fra metoden. I præsentationerne delte vi erfaringer og refleksioner i 

forhold til dilemmaer og udfordringer i omsætning af modellen og tænkningen til praksis. Hvordan 

faciliteres møder, hvor forskerens og den udsatte unges viden om gæld mødes ligeværdigt? 

Hvordan løsnes præstationspresset for en stund for den professionelle, således at hun får 

mulighed for at bidrage med undren og ikke-viden i forhold til en problemstilling? Hvordan kan de 

forskellige roller og faser i LbD samarbejdet beskrives, så det skaber klarhed for alle parter? I 

processen fandt vi  ”byggestene” til en beskrivelse af en UCL-version af LbD modellen og 

processen hjalp til at oversætte erfaringer med LbD til danske/UCL’ske forhold. På den måde blev 

gruppens eksplorative arbejdsproces netop karakteriseret ved Learning by Developing og helt i 

tråd med tænkningen i LbD blev en betydelig sidegevinst ved arbejdet i gruppen gensidig 

kompetenceudvikling. 

  

Publikationens indhold 

Med publikationen ønsker vi dels at præsentere refleksioner og erfaringer som er gjort i 

forhold til at omsætte det abstrakte teoretiske grundlag for modellen til praksis og dels at 

præsentere en revideret version af modellen, som kan være en nyttig ramme for det videre 

arbejde. Vi er klar over, at vi ikke har tegnet noget fuldstændigt landkort over LbD aktiviteter 

i UCL i stedet har vi valgt at prioritere LbD-erfaringer, som ligger tæt på gruppedeltagernes 

virke. 3   

Den overordnede kontekst for publikationen er udviklingsarbejde og professionsdidaktik og 

publikationen henvender sig primært til undervisere på UCL og samarbejdspartnere i professions-

/praksisfeltet. 

Indledningsvis præsenteres den autoriserede LbD-model og herefter præsenteres tre eksempler 

på, hvorledes der arbejdes med at implementere LbD eller beslægtede metoder som 

problembaseret projektarbejde i uddannelserne. Herefter følger et bud på UCL-version af LbD-

modellen efterfulgt af korte overvejelser om organisatoriske strukturer, der kan understøtte UCLs 

version af en LbD-model.  

                                                
2 Jf. litteraturliste med centrale tekster i forhold til LbD 

3 Se i øvrigt ”http://ucl.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/professionslaboratorier/”  
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Lbd-taskforce deltagere: 

Susanne Eskildsen (læreruddannelsen), Steen Jørgensen (pædagoguddannelsen), Jesper Bjelskou 

(socialrådgiveruddannelsen), Lene Lønnerup (fysioterapeutuddannelsen), Eva Odgaard 

(sygeplejerskeuddannelsen), Helle Munkholm Davidsen (Efter- og videreuddannelsen) og Ulla 

Viskum (Udvikling og Viden). Helle og Ulla arbejder nu i Forskning og Innovation. 
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Laureas LbD model  

 
Helle Munkholm Davidsen, Forskning og Innovation 

 

Learning by developing er en professionspædagogisk model, der er lavet med henblik på at 

styrke og udvikle den anvendte forsknings forankring i omverdenens behov. Det har konkret 

udmøntet sig i en professionspædagogik, der forener undervisning og udviklingsprojekter 

ved at lade undervisningen være centeret i autentiske projekter fra praksis4.  

 

Holistisk kompetenceforståelse  

Det professionspædagogiske mål med dette er at styrke en holistisk udvikling af de 

studerende professionskompetencer, og det vil sige professionskompetencer som en 

sammensat kompetence, der blandt andet består af både 

 Forskningsbaseret viden 

 Færdighedsviden (herunder problemhåndtering)  

 Værdibaseret viden (herunder forståelse)  

 Eksperimentel viden (herunder undersøgelseskompetencer) 

 

Det særlige ved modellen  

Modellen sætter desuden som noget særligt fokus på det forhold, at fælles viden er central i 

en professionel praksissammenhæng, mens individuel viden er central i en individuel 

læringsproces. Det er bl.a. målet med modellen at forene de to videnstyper.  

 

Anvendelsen af udviklingsprojektet som læringsramme betyder endvidere, at undervisning 

 er funderet i vidensudvikling  

 tager afsæt i autentiske problemstillinger eller innovative behov 

 munder ud i ny viden i form af produkter, operative modeller eller ændret 

arbejdskultur  

 er baseret på partnerskab mellem underviser, studerende og professionelle 

 

                                                
4
 Denne tekst refererer til Katariina Raij: Learning by developing”, Laurea Publications A-58,2007 
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LbD modellen er en måde at håndtere den velkendte forbindelse mellem teori og praksis i 

professionsuddannelserne, og mange elementer er derfor velkendte i en professionsoptik, 

men den sætter et særligt fokus på:  

 Studerendes forskellige typer af viden 

 Studerendes evne til at anvende teoretisk viden i konkrete arbejdssituationer 

 Forholdet mellem individuel og fælles viden i en professionskontekst 

 Forbindelsen mellem professionspædagogik og udviklingsprojekter 

 

Laboratorier 

På Laurea University of Applied Science har man på visse områder udviklet laboratorier, som 

udgør mere stabile og strategiske læringsmiljøer for brugen af LbD modellen. Laboratorierne 

sikrer gennem et langsigtet samarbejde med praksis undervisningens forankring i såvel 

behov fra praksis som i miljøer, der laver anvendt forskning. 

 

Teoretisk grundlag 

Teoretisk er LbD modellen funderet i Davis Kolbs erfaringspædagogik og John Deweys 

pragmatisme (eller instrumentalisme), og lægger vægt på eksperimentel og problembaseret 

læring, der er givet i virkelige situationer, hvilket sikrer læringens pragmatiske eller 

instrumentelle værdi.  

Modellen trække også på Yrjö Engströms ’Activity theory’, der blandet andet er optaget af 

de sociokulturelle systemer, som er indfoldet i handlinger, og på Carl Bereiter og Marlene 

Scardamaliesn ’Knowledge building theory’, der bl.a. ser på ’knowledge building’ i opposition 

til læring. Læring opfattes her som implicit og individuel i modsætning til ’vidensbygning’, 

der opfattes som kollektiv og tilgængelig til fælles brug.  

Endelig trækker modellen også på Kai Hakkarainens ’Progressive inquiry’, der har fokus på 

forbindelsen mellem videnskabelig videnudvikling og udvikling af praksisproblemer. 

 

Modellens udvikling 

Den konkrete LbD model er udviklet over en længere periode på Laurea University of 

Applied Science ud fra erfaringer med at bruge udviklingsprojekter som basis for 

undervisningen. Man har ud fra de konkrete erfaringer identificeret stadier i LbD både som 

stadier i læring og processer i udviklingsprojekter. Stadierne er kortlagt ud fra en 

fænomenolografisk metode. Dvs. de er beskrevet ud fra, hvordan deltagerne oplevede dem, 

og klassificeret på et induktivt grundlag. Den konkrete LbD model, der er gengivet nedenfor, 

afspejler altså de stadier, der har fundet sted i de konkrete forløb: 
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Erfaringer med to LbD-inspirerede forløb i professionslaboratoriet 
UdsatteLAB  

Jesper Bjelskou, Socialrådgiveruddannelsen 

 

UdsatteLab5 blev dannet i 2010 som en del af UCLs strategiske satsning på laboratorier som arena 

for videnproduktion.  Formålet med UdsatteLAB var dels udvikling af metoder i laboratoriet som 

understøtter, at den udsatte borgers perspektiv og stemme står centralt i arbejdet med en konkret 

problemstilling og dels udvikling af metoder for social intervention, som rækker udover 

laboratoriet og dermed bidrager til udvikling af en praksis, som understøtter udsatte borgeres 

myndiggørelse og inklusion i velfærdssamfundet.   

Indledningsvist vil jeg redegøre for dele af det jeg, som projektleder, havde med mig ind i arbejdet 

med UdsatteLAB.  På den en side havde jeg nogle konkrete oplevelser med at følge et LbD-projekt 

som sygeplejerskeuddannelsen i Vejle gennemførte på en hospitalsafdeling i Horsens, og på den 

anden side havde jeg UCLs materiale om professionslaboratorier6  

LbD-projekt på sygeplejerskeuddannelsen 

Det som i særlig grad gjorde indtryk på mig, da jeg fulgte LbD projektet i praksis, var den måde 

hvorpå de studerende udførte nogle helt klare opgaver, som de også ville udføre i et almindeligt 

bachelorprojekt, men her, i en LbD-setting, blev disse opgaver sat ind i en anden sammenhæng og 

fik derved et helt andet liv. Hvor de studerende i et almindeligt BA-projekt skal indsamle egen 

empiri, analysere den og bruge den til, sammen med teori, at svare på den problemformulering, 

som de studerende har defineret ud fra egen interesse, så er dette anderledes i et LbD-projekt. I et 

LbD-projekt defineres problemstillingen af praktikerne (der udpeger et område de gerne vil have 

udviklet), og de studerende får til opgave at indsamle empiri, der kan give et billede af hvordan 

den nuværende praksis ser ud, på det område der skal udvikles. De studerende analyserer 

empirien og fremlægger resultaterne for den pågældende personalegruppe (de pågældende 

praktikere). Denne fremlæggelse giver anledning til en kollektiv refleksion, der munder ud i at 

praktikerne udpeger retningen for den videre udvikling. Herefter får de studerende til opgave at 

søge efter relevant litteratur, i form af relevant teori og eventuelle relevante metoder, med 

henblik på at ”komme tilbage” og fremlægge et forslag til et eller andet tiltag (f.eks. en pjece el. 

lign.) der vil kunne understøtte den udvikling som praktikerne ønsker. Her slutter de studerendes 

aktivitet hos praktikerne og de kan skrive deres BA-projekt færdigt. På det pågældende 

                                                
5
 Laboratoriets oprindelige titel var ”Professionslaboratorium for ”Problemstillinger vedrørende Udsatte Borgere”. 

6
 Se http://ucl.dk/forskning-og-innovation/indsatsomrader/professionslaboratorier/ 
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arbejdssted har man nu fået lavet et stykke udviklingsarbejde som, ideelt set, vil medvirke til at 

forbedre den eksisterende praksis.    

UCLs materiale om professionslaboratorier 

Det der i særlig grad gjorde indtryk på mig, ved at læse UCL s materiale om 

Professionslaboratorier, var på den ene side det forhold at forskellige typer af viden skal sættes i 

spil (f.eks. praksisviden og forskningsviden), i forhold til at medvirke til løsningen af konkrete 

praktiske problemstillinger, og på den anden side at borgernes behov, sammen med de 

studerendes inddragelse i udviklingsarbejdet, udgør en central faktor. Herudover fandt jeg ideen 

om både at anskue laboratoriet ”som en måde at tænke på” og som et konkret mødested imellem 

aktører med forskellige perspektiver og forskellige vidensformer særdeles konstruktiv: jeg var 

sympatisk indstillet i forhold til målet, som består i på samme tid at uddanne studerende og 

medvirke til at udvikle den eksisterende praksis på et givet område, og derigennem medvirke til at 

løse påtrængende problemer i det velfærdssamfund vi alle er en del af. 

For mig samlede de netop skitserede træk sig sammen til at udgøre konturerne af et ideal, som vi 

igennem de konkrete forløb i UdsatteLAB ville prøve at realisere, for derigennem at medvirke til at 

konkretisere tankerne om professionslaboratorier. I den aktuelle sammenhæng leverer 

udpegningen af fikspunkterne en optik, igennem hvilken jeg kan redegøre for nogle af de mange 

erfaringer vi har gjort. 

Læren af første laboratorieforløb om gældsrådgivning 

Det første forløb i UdsatteLAB var rettet imod at medvirke til at kvalificere den gældsrådgivning 

der foregår i Odense kommune. En vigtig ingrediens heri var, at give de studerende til opgave at 

interviewe nogle af de unge der var i fokus for omtalte gældsrådgivning. De studerende 

interviewede en række forskellige unge, de analyserede de indsamlede data og fremlagde 

resultaterne af analysen i et forum, hvor der (udover praktikere og borgere) også var inviteret en 

forsker med stor viden om udsatteområdet. Der var også inviteret praktikere fra Odense 

kommune. Meningen var, at disse gæster skulle perspektivere de studerendes fremlæggelser med 

henblik på at skabe en proces, der kunne være lærerig for alle implicerede. Oplevelsen var at det 

lykkedes godt for de studerende at formidle borgernes perspektiv (der deltog også to af de 

pågældende unge). Oplevelsen var videre, at den inviterede forsker bidrog med sin viden på en 

konstruktiv måde, lidt anderledes var det med de inviterede praktikere, de påtog sig i højere grad 

en rolle som nogle der skulle korrigere de, efter deres mening, fejlagtige opfattelser, som de 

oplevede, at de interviewede borgere og de studerende gjorde sig skyldige i. Der var en klar grund 

til dette, nemlig at det ikke var lykkedes for projektgruppen at facilitere en proces og skabe de 

rigtige rammer for at praktikeren kunne bidrage med ikke blot sin viden men i lige så høj grad sin 

undren og ikke-viden med henblik på at udvikle ny viden til gavn for borgeren. 

Men det overordnede indtryk fra dagen var at borgerperspektiver var kommet til udtryk på en 

konstruktiv måde, og at dette perspektiv var blevet suppleret med viden fra et forskerperspektiv. 
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Dagen efter skulle deltagerne i grupper arbejde med at bygge konkrete modeller af, hvordan en 

gældsrådgivning kunne se ud på baggrund af den viden, der var indsamlet indtil nu og som var 

kommet frem dagen før. Forslagene var mange; fra en gældsrådgivnings-scooter, over en 

gældsrådgivningsbus, til et stort gældsrådgivningshus. De konstruerede forslag blev fremlagt 

under overværelse af en repræsentant fra Odense kommune. Indtrykket fra denne fremlæggelse 

var at de fleste af de konstruerede forslag blev ”skudt ned” af repræsentanten fra Odense 

Kommune med begrundelser som, at ”det var urealistisk”, at ”det var prøvet før” etc. Den 

pågældende repræsentant fra Odense kommune var imidlertid trådt til på samme måde som 

praktikerne dagen før, og ligesom den trådte vedkommende ind i et rum, som vi ikke havde været 

i stand til at gøre klart til at de kunne påtage sig en mere nuanceret rolle, og det stod da også 

allerede i selve situationen klart, at det ikke var lykkedes at få etableret en hensigtsmæssig 

relation til den praksis og de praktikere, hvis problem laboratoriet skulle medvirke til at løse. 

Efterfølgende blev der dog (heldigvis!) udarbejdet en pjece med de vigtigste indsigter vedrørende 

de unges perspektiver i forhold til gældsrådgivning. Pjecen7 er efterfølgende blevet et efterspurgt 

materiale hos Odense kommune. 

Den samlede lære af UdsatteLABs første forløb var, at det fungerer at sende de studerende ud og 

indsamle data hos de borgere som al velfærdsprofessionel praksis i sidste ende er rettet imod. 

Dette rummer en stor læring i sig selv. Herudover var læren, at det delvis lykkedes at få forsknings-

viden med i processen. Det fungerede i fremlæggelsen, men det kom ikke med i den færdige 

pjece, ej heller i de byggede modeller. Det der for alvor fungerede godt var de studerendes 

kontakt til borgerperspektivet. Forskerperspektivet fungerede delvist. Koblingen til praksis og 

praktikerne fungerede ikke i processen, og det fungerede ikke, fordi vi i projektgruppen ikke havde 

haft en adækvat dialog med praktikerne, og vi kunne derfor ikke skabe en sammenhæng hvor de 

kunne bidrage konstruktivt. 

Læren af andet laboratorieforløb om borgernes oplevelser af det frivillige arbejde 

 Som følge af erfaringerne fra første forløb, var vi meget opmærksomme på at få etableret en klar 

og konstruktiv relation til praksis. Vi var opmærksomme på at ”få” en problemstilling som vi var 

sikre på at de var interesserede i, og hvor vi havde en ide om, at vi kunne skabe et produkt eller et 

resultat der ville kunne bruges bagefter.  Da 2012 var frivilligår valgte vi at have fokus på frivilligt 

socialt arbejde. Vi entrerede med frivilligkoordinatoren i Odense kommune som gav os følgende 

problemformulering ”hvordan oplever brugerne det frivillige arbejde”. Dette manglede man viden 

om. Man havde undersøgt samarbejdet mellem professionelle og frivillige, men ikke 

brugerperspektivet. For os var dette et kærkommet koblingspunkt, da vi så kunne sende vores 

studerende tæt på brugerne igen, og samtidig hermed levere noget der kunne udfylde et oplevet 

hul fra et praktikerperspektiv. Der var en helt konkret form som praksis gerne ville have leveret i, 

nemlig video´er med borgere der udtalte sig om det at modtage frivilligt arbejde. Odense 

                                                
7
 Se http://ucl.dk/wp-content/uploads/2012/02/Udsattelab_folder.pdf). 
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kommune har en hjemmeside, hvor sådanne videoer ville kunne finde anvendelse8. Vi sendte de 

studerende ud for at lave interviews med modtagere af frivilligt arbejde og de optog disse 

interview på video. Til slut i forløbet fremlagde de studerende disse videoer i et forum, hvor vi 

havde inviteret forskellige praktikere, der alle arbejdede med frivilligt arbejde i forskellige 

sammenhænge. Videoerne med brugernes oplevelser i forbindelse med at modtage frivilligt 

arbejde, blev brugt som afsæt for en mere nuanceret afsøgning af relevante problematikker 

forbundet med emnet. Praktikerne bidrog med deres viden og de gav efterfølgende udtryk for, at 

de havde fået noget med fra dagen. En af praktikerne gav udtryk for at laboratoriet var et sted 

hvor man kunne ”afprøve egne ideer og blive inspireret”. Den sidste dag stod i produktionens 

tegn. Deltagerne arbejdede i tre grupper med hver sit produkt, der skulle gøres klar til levering. Til 

lejligheden havde vi indkaldt de folk der skulle modtage produkter fra laboratoriet. Udover 

frivilligkoordinatoren fra Odense kommune var der også en praktiker som skulle bruge materiale 

til en bog med bruger-historier, og endelig var der en kommunikationsmedarbejder fra UCL, der 

sammen med en gruppe producerede en nyhed til UCLs hjemmeside. Læren af andet forløb i 

UdsatteLAB var, samlet set, at det var lykkedes at etablere en klar relation til et praksisfelt, hvor 

der var behov for det produkt som laboratoriet producerede. Herudover lykkedes det at 

gennemføre en proces, hvor ikke blot de studerende lærte noget, men hvor de resterende 

deltagere også fik et udbytte. Det lykkedes dog ikke denne gang at få forskerperspektiver 

repræsenteret.  

Konklusion 

Begge gange fungerede det at sende de studerende ud for at samle empiri omkring borgerens 

perspektiv – og det stod klar at det rummer et stort udbytte for en studerende at komme tæt på 

en borger. Begge gange fungerede det at de studerende fremlægger disse data i et forum, hvor 

forskellige perspektiver er med, herunder enkelte af de berørte borgere. Den første gang var det 

forskerperspektivet der fungerede, den anden gang var det praktikerperspektivet der fungerede.  

Der er dog den lille nuance, at det kun var procesmæssigt vi oplevede at det fungerede at få 

forsker perspektivet med. Så vi mangler stadig at få forskerperspektivet med på en sådan måde, at 

de studerendes aktiviteter også er nyttige i forhold til produktionen af et forskningsresultat. 

Udover at dette ville kunne være lærerigt både for de studerende og for praktikerne, så udgør det 

også en pointe i et LbD inspireret laboratorium at alle perspektiver / aktører er ligeværdige, og at 

alle gerne skal have noget ud af at være med.  

Det der står tilbage som en fremtidig ambition med et LbD-inspireret Professionslaboratorium er 

at få såvel praktikerperspektivet og forskerperspektivet til at fungerede på samme tid i samme 

laboratorium og i forhold til et genstandsfelt, som både forskere og praktikere er tæt involveret i, 

og hvor de studerendes aktiviteter kan være til nytte for både praktikere og forskere. 

                                                
8   Se http://www.odense.dk/tankstation 
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Forestiller man sig dette realiseret, så kunne et sådant LbD-inspireret laboratorium fungere som 

”et lille idealbillede for fremtidens velfærdssamfund”, hvor man kan forestille sig et netværk som 

kobler borgerens livspraksis, forskningspraksis, professionel praksis og undervisningspraksis 

sammen på forskellige ligeværdige måder.  
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Ergoterapeutuddannelsens erfaringer med problembaseret 
projektarbejde 

 

Lene Lønnerup, Fysioterapeutuddannelsen 

 

Indledning 

På Fysioterapeutuddannelsen indgår studerende og undervisere i flere partnerskaber med praksis i 

løbet af uddannelsen f eks i form af talentprojekter, hvor praksis henvender sig for at udvikle 

praksis sammen med de studerende og uddannelsen, samt de studerendes bachelorforløb, hvor 

mere end 75 % af opgaverne er tilknyttet forskningsprojekter i praksis.  

En af mine opgaver i dette projekt blev at gå på opdagelse hos de andre små 

sundhedsuddannelser, for at undersøge om de brugte LbD modellen. I den forbindelse blev jeg 

inspireret af ergoterapeuterne, hvorfor jeg følgende præsenterer Ergoterapeutuddannelsens 

professionsdidaktiske metoder i forhold til to af uddannelsens gennemgående pædagogiske 

læringsmetoder opgavebaseret læring og problembaseret projektarbejde. Sidstnævnte vægtes 

mest i dette skrift, da denne metode har mange berøringspunkter med LbD. Dernæst følger en 

eksemplarisk beskrivelse af et modul 12 forløb, der indeholder problembaseret projektarbejde. Til 

sidst refereres til et interview med Anette J. Madsen, der har samlet erfaringer fra studenter, 

undervisere og praksis og konkluderer, at det problembaserede projektarbejde styrker de 

studerendes kompetencer til udviklingsarbejde, bidrager til udvikling i praksis, giver input og 

inspiration til underviserne og fremmer et tættere og professionsrettet samarbejde mellem 

praksis og uddannelsen. 

Beskrivelse 

At arbejde med udvikling er helt grundlæggende for Ergoterapeutuddannelsen. Derfor arbejder de 

med didaktiske metoder, der understøtter arbejdet med udviklingsprojekter. De refererer ikke til 

Katariina Raij og beskriver ikke teorier vedrørende LbD, men er funderet fra et andet sted. De 

tager blandt andet afsæt i Etienne Wengers sociale læringsteori (Wenger 2004), og den 

handlende, situerede og eksperimenterende læring af Susan Ryan (Hunt og Ryan 2006). 

Uddannelsens didaktiske metoder er opgavebaseret læring samt problembaseret projektarbejde 

fra modul 10-14.  Begge tilgange har en fælles fremgangsmåde og ramme, som består af: 1 

introduktion; 2 arbejdsperiode; 3 formidling, feedback og refleksion. Progressionen til det 

problembaserede projektarbejde består i at den studerende kontakter praksis og i samarbejde 

med praksis vælger genstandsfeltet og arbejdsområdet projektet skal omhandle, under hensyn til 

modulets læringsudbytte. Den studerende samarbejder i denne periode med borgere, 

virksomheder og/eller en ergoterapeutisk praksis og uddannelsen. På denne måde etableres et 

tæt samarbejde mellem teori og praksis med det formål, at der produceres og omsættes viden til 
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udvikling af uddannelse og profession og at det styrker den studerende til at kunne indgå i 

forskellige udviklingsprojekter under og efter uddannelsen. Metoden kræver, at der etableres 

partnerskab med aftagere og samarbejdspartnere samt, at der lægges vægt på 

uddannelsesdifferentiering og kvalitetsudvikling.  

I etableringsfasen af samarbejdet/partnerskabet er der behov for konkret viden om de 

studerendes faglige kompetencer og hvad projektet indeholder samt, at der udarbejdes en 

formaliseret kontrakt eller samarbejdsaftale som indeholder mål for projekt, samarbejdet, 

forventningerne, ressourceforbrug, deltagernes rolle og ansvarsfordeling, formidling samt motiver 

med projektet. Disse aftaler laves både blandt uddannelse og praksissted og mellem praksissted 

og studerende.  

Projektet understøttes af andre undervisningsmetoder i form af workshops, teoretiske oplæg, 

rådgivning og intern og ekstern vejledning. I praktikperioden kommunikerer de studerende 

indbyrdes og med underviser. Yderligere foreligger en beskrevet og introduceret fremgangsmåde 

over projektarbejdet9  

De studerende formidler deres projekter på forskellige måder på disse moduler. Det kan være i 

form af f.eks video, en synops, en poster, power point oplæg mm. Formidlingen kan foregå på 

praksisstedet eller på uddannelsen. Hvis det foregår på uddannelsen inviteres praksis ind, herved 

mødes praksis og der opstår et netværk blandt de mange forskellige praksissteder, med udveksling 

af inspiration og ideer til udvikling. Flere af projekterne indgår i de studerendes interne eller 

eksterne prøver for modulet. 

Nedenstående beskrives et eksempel af temaet på modul 12, der løber over 10 uger, hvor der i 

læringsforløbet er et skift mellem teoretisk undervisning og praksis. Forløbet består af: To uger på 

uddannelsen, fire uger på praksisstedet, atter to uger på uddannelsen med nye input, en uge 

tilbage til praksis, hvor projektet formidles og afslutningsvis en videndeling på uddannelsen med 

individuel evaluering. 

Modul 12: Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk 

undervisning VI 

Modulet10 retter sig mod ledelse og kvalitetsudvikling i forhold til ergoterapi inden for det social- 

og sundhedsfaglige område og mod udviklingstendenser i professionen. I modulet arbejdes med 

dokumentation af ergoterapi som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at 

                                                
9
 Professionsdidaktiske metoder på Ergoterapeutuddannelsen: http://ucl.dk/wp-

content/uploads/2012/02/103762.professionsdidaktiske-metoder-april-2011.pdf 

10 Modulbeskrivelser: http://esdhweb.ucl.dk/220873.Hel%20modulbeskrivelse.pdf 
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udøve evidensbaseret praksis. Videnskabelig teori og metode anvendes til at give forståelse for 

dokumentation, kvalitetsudvikling og udvikling. Der sættes fokus på utraditionelle og nye 

arbejdsområder med baggrund i professionens udvikling. I tilknytning hertil arbejdes med 

samfundsudviklingens betydning for ændringer i levevilkår og livsstil samt de deraf følgende 

ændrede behov for sundhedsydelser. Den kliniske undervisning retter sig mod innovativ og 

iværksættende professionsudøvelse inden for det regionale, det kommunale og det private 

område. Desuden indgår den studerende aktivt i dokumentation og kvalitetsudvikling 

(Modulbeskrivelse). 

Den studerende har de første to uger på uddannelsen undervisning i forandringsprocesser, design 

og metode, litteratursøgning, projektstyring og organisering, ledelse samt kvalitetsudvikling. Den 

studerende kontakter selv et praksissted og aftaler i samarbejde med dem et udviklingsprojekt.  

Ofte vender den studerende tilbage til praksisstedet i modul 14 for at arbejde med et emne til 

bachelorprojektet. 

Evaluering af modul 12. 

Følgende data er fra samtale med Anette Judithe Madsen og fra hendes endnu ikke publicerede 

artikel: Modulet forløber i dette efterår 2012 for fjerde gang og skal til januar evalueres 

systematisk. Indtil da er det evalueret ud fra `pilotevaluering`, hvor både studerende, undervisere 

og praksis er blevet hørt.  

Nogle studerende finder det frustrerende og udfordrende at arbejde så selvstændigt, og 

uddannelsen handler på dette ved at oprette sparringsgrupper  samt ”chatrum” på fronter. Andre 

studerende fortæller at de oplever et større ansvar og får kendskab til praksisstedets 

udviklingsarbejde. De oplever også en tilfredshed ved at de bliver lyttet til og taget alvorligt når de 

fremlægger deres resultater i deres udviklingsarbejde. Udfordringerne er underviserens 

omlægning af den didaktiske metode og deres egen kompetenceudvikling i vejledningen og 

sparringen med den studerende. Men samtidigt giver det større viden om de problemstillinger og 

udviklingsområder, der rører sig i praksis. Praksis fremhæver at der er mere fokus på 

udviklingstiltag og at der bliver taget hul på projekter, der ellers ville blive udskudt eller slet ikke 

arbejdet med. Alle tre parter beskriver det som udfordrende med deres egen/nye rolle i 

samarbejds- og udviklingsprocessen.  

Konklusion 

Ergoterapeutuddannelsens metode har en progression og mange elementer, der ligner LbD 

modellen, da der er partnerskab mellem underviser, studerende og professionelle og projekter 

funderet i videns udvikling, der munder ud i ny viden i praksis. Ergoterapeutuddannelsens 

erfaringer konkluderer at udviklingsprojekter styrker de studerendes kompetencer til 

udviklingsarbejde, bidrager til udvikling i praksis, giver input og inspiration til underviserne og 

fremmer et tættere og professionsrettet samarbejde mellem praksis og uddannelsen. Men at det 
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kræver en bevidsthed om opfattelsen af egen rolle i samarbejdsprocessen. Det problembaserede 

projektarbejde er vejen frem. 
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Rollefordeling mellem parterne i et LbD-projekt på baggrund af 
erfaringer fra UCL Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 

 
Eva Odgaard, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 

 

I dette kapitel beskrives sygeplejerskeuddannelsens erfaringer med samarbejde efter LbD-

modellen gennem fem år. 

I et tværsektorielt samarbejde som et LbD-projekt er det vigtigt, at alle gør sig klart, at en Lbd-

projektgruppe ikke er en samarbejdsgruppe, hvor alle gør alt sammen. 

Deltagerne går ind i samarbejdet med forskellige vilkår for samarbejdet og forskellige 

kompetencer. Derfor vil deres læringsudbytte fra projektet og samarbejdet også blive forskelligt 

og ikke mindst, vil deres roller og funktion i samarbejdet være forskellige. Her skitseres 

deltagernes roller og funktioner, som de typisk kan se ud: 

 

Professionsudøveren  

Professionsudøveren vil på sin arbejdsplads have været involveret i at vælge emnet for 

undersøgelse/udvikling sammen med lederen.  

Professionsudøveren yder et væsentligt bidrag til projektet i form af sin faglige ekspertise og 

indgående kendskab til problemfeltet.  

På den baggrund bidrager han/hun med betydningsfuld indsigt i baggrunden for arbejdsstedets 

ønske om at undersøge eller udvikle det emne, der skal arbejdes med i samarbejdsprojektet. En 

indsigt der skal formidles til arbejdsgruppen.  

Ligeledes kan professionsudøveren bidrage med gode søgeord i litteratursøgningsprocessen, og 

kvalificere litteraturvalget i forhold til relevans. Deltagelse i projektets litteratursøgning og i 

drøftelser af den udvalgte litteratur som præsenteres af de studerende, kan styrke 

professionsudøverens informationskompetence og indsigt i aktuel forskning om emnet. 

Professionsudøveren har mulighed for at tage del i litteraturstudier eller i faser af den empiriske 

undersøgelse, men gør det ikke nødvendigvis. 

Som en integreret del af praksisfællesskabet har professionsudøveren en betydningsfuld opgave i 

at vække og stimulere den kollegiale interesse for projektet. Ligeledes har han/hun gode 

muligheder for at formidle adgang til de data, der skal indgå i beskrivelsen af den eksisterende 

praksis, og herunder være ansvarlig for at der indhentes informeret samtykke fra informanter. 

Relevante data til projektet kan komme fra dokumentmateriale, interviews, observationsstudier 

og/eller observiews. 

Professionsudøveren involverer sig i projektgruppens mødeplanlægning, især planlægning af 

plenummøder, hvor vedkommende har gode muligheder for at invitere kollegerne til 

plenummødet, evt. annoncere før mødet, booke lokaler, bestille forplejning etc. 
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Professionsudøveren kan lede plenummøder og/eller projektgruppemøder, hvilket kan have en 

positiv signalværdi overfor kollegerne ved at tydeliggøre, at projektet er arbejdspladsens og ikke 

blot de studerendes eksamensopgave. Som ligeværdig deltager i projektgruppen deltager 

professionsudøveren i gruppens evaluering af samarbejdsproces og læringsudbytte. Når 

projektsamarbejdet er afsluttet, har professionsudøveren en nøglerolle i forhold til at befordre 

arbejdsstedets implementering af resultatet. Endelig kan praktikeren, med fornøden 

ledelsesmæssig opbakning, deltage i ekstern formidling og videndeling om processen og 

resultaterne.    

 

Studerende  

De studerende i projektgruppen har i sagens natur ikke professionsudøverens faglige indsigt. Den 

får de til gengæld adgang til gennem de fælles drøftelser i projektgruppen og gennem de 

empiriske dataindsamlinger, der er relevante og nødvendige for at kunne beskrive eksisterende 

praksis.  

I og med de studerende skal præstere et bachelorprojekt, hviler den største del af LbD-projektets 

læse- og skrivebyrde på dem. De vil bidrage til projektet med nogen kompetence og erfaring med 

litteratursøgning, og de efterfølgende litteraturstudier kvalificerer yderligere de studerendes 

forståelse af problemfeltet.  

Ved at beskrive baggrunden for projektet, herunder den eksisterende praksis og forskningsbaseret 

litteratur, strukturerer de studerende den indhentede viden som en kæde af faglige argumenter. 

Efterfølgende formidler de studerende projektets argumentation for arbejdsstedets plenum for, at 

komme frem til en fælles beslutning om den fokuserede problemformulering; herved styrkes de 

studerendes sikkerhed i faglig argumentation samt deres organisatoriske forståelse af 

arbejdsstedet og af hvilke rammeforhold, vilkår og arbejdpladskulturer, der kan have betydning for 

implementering af projektets resultater.  

De studerende vil have beskeden erfaring med projektarbejde, og de udbygger og kvalificerer 

erfaringen ved at varetage den løbende opdatering af aftaler og plan for samarbejdsprocessen 

(projektplan), herunder aftaler og planlægning af de studerendes indbyrdes samarbejde.   

 

Undervisere  

Underviseren faciliterer og koordinerer samarbejdet i projektets opstartsfase. Med nogen eller 

stor erfaring med projektledelse bidrager underviseren med overblik over, om projektets omfang 

og afgrænsning er realistisk i forhold til de rammer, der udgøres af semestret.  

Endvidere bidrager underviseren med metodisk erfaring og overblik, både i forhold til det faglige 

projekt og i forhold til bacheloropgaven. Underviserne bidrager med metodisk og akademisk 

kompetence til at kvalificere litteratur-søgning og –udvælgelse.  

Underviseren kan arrangere workshops eller anden undervisning i det omfang det er relevant og 

nødvendigt for projektet.  
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I projektets kobling af praksisviden og forskningsbaseret viden kvalificerer underviseren 

analysearbejdet og de faglige refleksioner, og han/hun medierer mellem de forskellige 

perspektiver, der kommer frem, og som undertiden kan være modsatrettede.  

Underviseren skelner mellem opgavevejledning og projektsamarbejde således, at bedømmelse 

foregår uafhængigt af samarbejdsproces og projektresultater.  

Efter projektets afslutning kan underviseren medvirke til ekstern formidling i form af artikler eller 

præsentationer, med fornøden ledelsesmæssig opbakning. 

 

Bibliotekar 

Bibliotekaren tager aktivt del i LbD-projektets litteratursøgning sammen med arbejdsgruppen. 

Hvor praktikeren bidrager med faglig ekspertise, bidrager bibliotekaren med omfattende indsigt i 

forskellige søgedatabasers karakteristika og profiler samt hensigtsmæssige søgestrategier således, 

at de mest frugtbare databaser og søgeordskombinationer kvalificerer litteratursøgningen bedst 

muligt. Den bibliotekarstøttede litteratursøgning kan vedligeholde og/eller udvikle  

informationskompetencen hos alle parter i LbD-projektgruppen. 

 

Leder på arbejdsstedet og leder på uddannelsesstedet 

Uden selv at være en aktiv part i projektgruppen har lederen, i praksis såvel som på uddannelsen, 

afgørende betydning for projektets gennemførelse og kvalitet.  

Lederen prioriterer faglige udviklingsaktiviteter og indsatsområder og allokerer 

udviklingsressourcer (arbejdstid) til de involverede medarbejdere. Her er det afgørende at 

medarbejderen i projektet har legitim og reel tid til udviklingsarbejdet og kan forlade det daglige 

arbejde for at deltage i projektgruppens møder.  

Lederen organiserer og prioriterer den organisatoriske kompetenceudvikling og identificerer hvilke 

medarbejdere, der kunne have interesse i og glæde af at være involveret i udviklingsarbejde efter 

LbD-modellen.  Lederen drøfter med den pågældende medarbejder hvilke specifikke kompetencer 

han/hun kunne have glæde af at bidrage med i projektet, og henholdsvis udvikle igennem 

projektarbejdet. 

Lederen er arbejdsstedets kulturbærer og kulturskaber og er som sådan ansvarlig for at skabe og 

udvikle en udviklingsorienteret arbejdspladskultur. 

 

Konklusion 

Sammenfattende kan man sige, at det er afgørende at samarbejde mellem professionsfeltet og 

videregående uddannelsesinstitutioner legitimeres og prioriteres på lederniveauet.  

Samarbejdet i et LbD-projekt må hvile på en gensidig anerkendelse af ligeværdighed i 

samarbejdet, hvor alle lærer noget, mens det man lærer gennem projektprocessen vil være 
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forskelligt, ligesom det man byder ind med i samarbejdet er forskelligt. Derfor er det en nødvendig 

forudsætning for et godt samarbejde, at de deltagende parter træffer konkrete aftaler om 

fordeling af roller og opgaver.   

Som en gruppe studerende udtalte i evalueringen af et projektforløb: ”Samarbejdet om et LbD-

projekt er både en stor gave og en stor opgave.” 
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UCLs LbD model  

 
Helle Munkholm Davidsen, Forskning og Innovation 

 

Roller, mål og faser  

På baggrund af de erfaringer der har været i UCL med brugen af LbD modellen, særligt de erfaringer sygeplejerskeuddannelsen har 

gjort med brug af modellen i BA-projekter, og ud fra arbejdet i den tværgående gruppe om LbD i 2012, er der foreslået en revideret 

LbD model.  

Modellen har til hensigt at tydeliggøre, at der er forskellige roller, aktører og mål på spil i modellen 

 Studerende: skabe nye kompetencer 

 Professionel: skabe ny praksis (nye standarder) 

 Underviser/forsker: skabe ny generaliserbar viden 

 

Der er desuden behov for en tydeligere skelnen mellem faser som fx: problemformulering, partnerskab/’kontrakt’, 

undersøgelse/vidensindsamling, vidensudvikling/konceptualisering/teoribygning, produktion/dokumentation, implementering, 

formidling/videndeling etc. 

Der er endelig også brug for at vide mere præcist, hvem der gør hvad og hvilke aktører, der har hvilke roller. 

 

Den nye model 

Modellen angiver  

 at der er tre veje igennem forløbet for tre forskellige aktører: de studerende, deltagere fra praksis og underviserne 

 at de forskellige aktører har forskellige opgaver og roller, der udfolder sig i 4 faser: 

o 1) Problemformulering, 2) Vidensindsamling, 3) Undersøgelse, 4) Dokumentation og implementering  

 at aktørerne mødes på en række ’stationer’, der er mødesteder mellem studerende, arbejdspladsen og undervisere. Nogle gange 

er det en lille arbejdsgruppe, der mødes og nogle gange mødes denne med hele arbejdspladsen.  
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o Der er 5 ’stationer’: A. Samarbejdsaftale, B. Projektpræsentation. C. Undersøgelsesdesign. D. Formidling. E. Evaluering 

 at der er en række workshops, som formilder viden om teori og metode – angivet ved:  
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design 

1. FASE 

Problemformulering 

2. FASE 

Vidensindsamling 

B. Station  

Projektpræsentation 

Arbejdsplads 

C. Station  

Undersøgelsesdesign 

Arbejdsgruppe 
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Undervisere 
 

 

 

 

 

 

Gennemføre 

undersøgelse – 

teoretisk eller 

empirisk 

 Fastholder 

arbejdspladsen 

smotivation og 

interesse - 

information 

Vejledning i form 

af workshops 

Formidling af 

resultat og 

kollektiv 

refleksion. 

 

Drøftelse af 

implementering 

og 

perspektivering 

 

 Evaluerings-

møde i 

arbejdsgruppen 

Eksamen 

Implementering 

Systematisk 

vidensopsamling 

3. FASE 

Undersøgelse 

4. FASE 

Dokumentation og implementering 

D. Station  

Formidling 

Arbejdsplads 

E. Station  

Evaluering 

Arbejdsgruppe 
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Overvejelser om organisatoriske strukturer 
der kan understøtte UCLs version af en LbD-model 

 

Susanne Eskildsen, læreruddannelsen 

 

Hvis UCL ønsker at fremme en professionspædagogik, som er forankret i autentiske 

problemstillinger, er det nødvendigt på ledelsesniveau at prioritere strukturer, hvor  

 studerende har gode deltagelsesmuligheder  

 undervisere har mulighed for at agere fleksibelt  

 samarbejdet med praksis er etableret i fremkommelige forbindelsesbaner 
 

For at fastholde et reelt samarbejde mellem praksisfeltet og uddannelserne, skal uddannelserne 

struktureres således, at de studerende har mulighed for at deltage i projekterne i praksis, uden at 

det kolliderer med deres planlagte undervisning. Det kræver en læringstænkning der fokuserer på 

studerendes konkrete deltagelse i praksis og at uddannelsernes organisatoriske strukturer tænker 

denne arbejdsform ind. Studieaktivitetsmodellen kan være med til at tydeliggøre og understøtte 

rammerne for denne arbejdsform. 

 

Der er ikke et entydigt bud på, hvordan det gøres, da forskellige uddannelsesarrangementer giver 

forskellige deltagelsesmuligheder, men der kan peges på to tiltag, som i særlig grad kunne 

understøtte denne udvikling. 

Etablering af samarbejde med praksis i netværk 

Indledningsvis skal afklares hvilke brugere, professionelle og forskere det er givende og 

hensigtsmæssigt at indlede et samarbejde med for de forskellige grunduddannelser. Der skal 

etableres netværk i forhold til de enkelte grunduddannelser og på tværs af uddannelserne i UCL. 

 

Arbejdet med etablering af netværk er en dynamisk proces og derfor forandres netværket også 

konstant. Der skal engagement og ledelsesopbakning til, for at få etableret og vedligeholdt 

hensigtsmæssige netværk. 

 

Inden et konkrete samarbejde indledes mellem en uddannelse og praksis må der foretages en 

forventningsafstemning, hvor alle interessenter overvejer hvilken reel interesse og engagement de 

har i projektet. Der udarbejdes kontrakter der præciserer projektets mål, arbejdsformer, 

forventninger, ressourceforbrug, deltagernes rolle, ansvarsfordeling og formidling. Der skal 

udpeges nøglepersoner fra alle interessefelter og det skal være tydeligt, hvilke aktører der er med 

i hvilke projekter. De forskellige aktøres rolle skal være tydeligt beskrevet. Lederne fra praksis og 
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fra uddannelserne har en forpligtigelse til at afsætte tid og ressourcer til involverede 

medarbejdere.  

Projektbank  

At skabe muligheden for ”det fælles projekt” kræver at projekterne er synlige for alle parter. 
Projektideerne kan for eksempel placeres i en fælles elektronisk projektbase (f.eks. på UCLs 

hjemmeside) eller i et projektrum, hvor alle parter har adgang og kan præsentere sine projekter og 

hvor studerende, professionelle, brugere og forskere kan byde ind eller gå i dialog med hinanden 

om projekterne.  
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Bilag 3 U&V Strategi 

Professionslaboratorier i UC Lillebælt – Status 2009 
 

Professionsuddannelsernes kendetegn 

Professionsuddannelsernes særlige kendetegn er: 

 Sammenhæng mellem teori og praksis, som indebærer integration af forskningsbaseret viden og 

praksisgeneret viden 

 Uddannelsernes professionsrettethed, hvilket betyder, at de er rettet mod professionsfelterne, 

borgerne og velfærdsamfundets behov 

 Udviklingsviden, og det vil sige udvikling af viden med henblik på at finde konkrete løsninger på 

konkrete problemstillinger i praksis. 

 

UC Lillebælt ønsker at styrke disse kendetegn, herunder ønsker UC Lillebælt særligt at udvikle: 

 samarbejdet med professionsfeltet 

 løsninger på konkrete velfærdsproblemer 

 inddragelsen af praksisviden 

 inddragelsen af borgernes behov 

 inddragelsen af studerende i udviklingsarbejdet 

 inddragelsen af forskning 

 ny viden i nye fællesskaber på tværs af interesser og optikker 

 nye leverancer og koncepter 

 nye leveringsformer og nye metoder 

Professionslaboratorier – som en del af svaret 

Professionslaboratorier er UC Lillebælts nye udviklingsarenaer for videnproduktion, fordi der med 

professionslaboratorierne kan skabes meningsfulde mødesteder, hvor viden kan deles, udveksles og 

udvikles gennem  samarbejdet mellem forskellige aktører og via samtænkning af teori og praksis. 

Professionslaboratorierne kan således understøtte og udfordre den særlige udvikling, som UC Lillebælt 

ønsker at initiere.  

Det øgede behov for ny og holdbar viden i professionsfeltet, stiller krav om nye og mere hensigtsmæssige 

frembringelsesformer.  Udvikling af ny viden sker i professionslaboratorierne ved at forskellige perspektiver 
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deler den viden – såvel som ikke-viden, der er til stede og ved i samarbejde at overskride traditionelle 

faggrænser og tænkninger udvikles ny viden i fællesskab. Disse professionslaboratorier skal udfoldes som 

både konkrete mødesteder og som en grundlæggende tænkning, således at betingelserne er til stede for, at 

relationer, mening, viden og især ny viden kan opstå mellem aktørerne.   

De potentielle aktører i professionslaboratorierne er studerende, praktikere, brugere, aftagere, forskere, 

udviklere, undervisere, virksomheder og institutioner. Et væsentligt grundlag for professionslaboratorierne 

er partnerskabsdannelse. 

Målet med aktiviteterne i professionslaboratorierne er at danne ny viden ved at stille nye skarpe spørgsmål 

og udfordre de grundlæggende antagelser hos sig selv og hinanden. I de nye fællesskaber handler det bl.a. 

om at arbejde ud fra viden om ikke-viden – og om behovet for at bevæge sig ud på disse usikre områder og 

i fællesskab eksperimenter med nye kombinationer af teori og praksis i samspil.  Der skal skabes iterative 

processer, hvor de forskellige perspektiver interagerer og i nye samarbejder overskrider grænserne mellem 

teori og praksis, mellem uddannelse og erhverv,  og hvor alle lærer i og af udvikling i praksis. Det engelske 

begreb for dette er Learning by Developing, der måske med fordel kan  oversættes med ”Læring i og af 

udvikling”? 

Laboratoriet som den nye 

læringsplatform 

UC Lillebælt har med 

inspiration fra finske1 og 

japanske2 forskere og 

konkrete laboratorier i 2008-

2009 arbejdet med at udfolde 

konceptet i forhold til egne 

uddannelser, visioner og 

mission. Resultatet af denne 

proces er den foreløbige 

udvikling af 3 typer af 

laboratorier: 

 Det fysiske 
laboratorium 

 Det virtuelle 
laboratorium  

 Laboratoriet i 
professionsfeltet 

                                                           
1
 Især Raij Katariina; Tuomi 

2
 Nonaka; Takeuchi 

Raij Katariinas model for mødesteder

FINDING SHARING

Knowledge embedded                                              Experiential knowledge

in skills and abilities                                         

DOERS                                                           ACTIVITIES

A HUMAN BEING’S

GOOD

CLIENTS                       RESEARHERS

Moral knowledge                                                 Knowledge in theories

and models

IMPROVING                                                       DUPLICATING
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Det fysiske laboratorium 

Der arbejdes på at lave tre fysiske professionslaboratorier. Disse tre professionslaboratorier er 

pilotlaboratorier, hvilket betyder, at der parallelt med udviklingen af de konkrete laboratorier skal udvikles 

forskellige professionslaboratoriemodeller, som inkluderer: forretningsmodeller, partnerskabsmodeller, 

modeller for samspil med forskellige aktører. Disse modeller udvikles med afsæt i følgende tre laboratorier: 

 

 Læremiddel.LAB 

 Center for Maddannelse – et professionslaboratorium for børn og unges mad og måltider  

 InnovationsLAB 

 

Læremiddel.LAB 

Det overordnede mål med professionslaboratoriet er at udvikle ny viden om læremidler, der kan styrke 

udviklingen og brugen af læremidler med henblik på at optimere elevernes udbytte af undervisningen. Det 

kan ske ved, at forlagsmedarbejdere, undervisere, udviklere, forskere og studerende i fællesskab 

eksperimenterer med konkrete læremidlers muligheder i et fremtidigt perspektiv. Viden om læremidlerne 

betydning er ikke stor. Der er således netop her meget ikke-viden, hvor samspillet mellem de forskellige 

aktører kan føre til udvikling af nye koncepter, modeller og ny viden, der kan bringes i spil i andre 

sammenhænge.   

Tidligere var der en forestilling om, at viden opstod som følge af en værdikæde bestående af 

videnproduktion (videnskab), videnspredning (uddannelse) og vidensanvendelse (professionsfelt). Men 

viden findes og skabes i relationer. Det er viden, der sætter aktørerne i stand til at handle og samtidig 

skabes viden via disse handlinger. Viden er altså mere og andet end den skolastiske – 

dekonstekstualiserede og generaliserbare – viden.  De japanske teoretikere peger på en dynamisk proces, 

hvor den implicitte og tavse viden ekspliciteres.  Laboratoriet, hvor den store mængde ikke-viden om 

læremidlers virkning på børn, unge og voksnes læring udfordres og afprøves i fællesskab og via konkrete 

aktiviteter, kan således danne rammen for udvikling af ny viden, der matcher fremtidens krav til gavn for 

alle involverede aktører – såvel som for professionsfeltet generelt.   

Særligt kendetegn ved Læremiddel.Lab er den stærke tilknytning til erhverv og et professionsfelt. 
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Maddannelse 

Der har siden medio 2009 været arbejdet på at udvikle Center for Maddannelse – et 

professionslaboratorium for børn og unges mad og måltider. Det er formålet at skabe ny viden om metoder 

og modeller for pædagogisk og dannelsesmæssig forankring af mad og måltider i børn og unges hverdag 

uden for familien. Det har vist sig at være en stor udfordring i velfærdsamfundets udvikling.  

Udviklingen i og af professionslaboratoriet sker i samarbejde med professionsfeltet, forskning, 

fødevareproducenter, andre uddannelsesinstitutioner og NGOer. 

Maddannelseslaboratoriet skal således danne rammen for eksplicitering af tavs viden, i og med forskellige 

aktører deler viden og erfaringer om mad og sundhed i et dannelsesperspektiv. Interaktionen mellem disse 

aktører skal føre til udvikling af nye modeller og koncepter, som kan udbredes til andre interessenter. 

Til laboratoriet knyttes faglige udviklingsskoler og -institutioner, der indgår i udviklingsarbejde om 

sundhedsundervisning og sundhedspædagogik i folkeskolen og i daginstitutioner. Disse aktører vil således 

både medvirke til udvikling af ny viden – og til udbredelsen af den nye viden.  Laboratoriet placeres dels i 

hjemkundskabslokalet i Asylgade samt på udvalgte folkeskolers eller institutioners faglokaler eller kantiner. 

Desuden bliver laboratoriet ramme om en række eksisterende projekter og afsæt for en række nye 

projekter. 

 

Særligt kendetegn ved MaddannelsesLab er den stærke tilknytning til andre uddannelsesinstitutioner, 

NGO’er samt det tværprofessionelle professionsperspektiv. 

InnovationsLAB 

Der pågår indledende samtaler med Vejle kommune om at indgå partnerskab om udvikling af et 

Innovationslaboratorium. På nuværende tidspunkt er ambitionen, at laboratoriets mål både er  

 

 at innovere på konkrete problemstillinger indenfor kommunens ydelser i samarbejde med 

kommunens ansatte og på problemstillinger fra andre eksterne parter3 

 at opsamle viden om innovationsprocesser og metoder og sprede denne viden til GU og EVU4 

 at medvirke til kapabilitetsopbygning for UCL og kommunalt ansatte, så de bliver bedre til at 

initiere, indgå i og facilitere innovationsprocesser, f.eks gennem deltagelse innovationsprojekter og 

uddannelsesforløb 5 

                                                           
3
 Sharing jvf ovenstående model  

 
4
 Duplicating jvf ovenstående model  

 
5
 Finding jvf ovenstående model  
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 at studerende deltager i innovationsprojekter, feks. Som ”innovations-behovs-detektiver”, 

udviklere, testere eller facilitatorer ift brugere og borgere. 6 

Innovationslaboratoriet inddrager alle grunduddannelserne og er i tæt samarbejde med EVU og sælger 

også konsulen ydelser ift. det innovationsfaglige felt. 

Med et innovationslab i Vejle Kommune kan innovation og produktion af nye offentlige ydelser blive 

udforsket, udfoldet og udviklet i et gensidigt og dynamisk samarbejde til gavn for professionsfelt, 

uddannelse og borgere.  

Partnerskabelse er (udover at være et af tiden mantra) – helt afgørende for professionslaboratorierne kan 

udvikles i overensstemmelse med hensigten. Med partnerskaber gives der nye muligheder for samspil og 

modspil, for nye visioner og ideer. Partnerskaber kan ifølge forskningen7  ”hjælpe organisationer til at 

overkomme paradokser”, hvilket der er stærkt brug for i tiden. I laboratoriet kan modsatrettede interesser 

afprøves og undersøges for sine positive potentialer. 

Særligt kendetegn ved InnovationsLab vil være det tværprofessionelle perspektiv, samspil med mange 

typer af erhverv og borgere. 

Samlet er der med de tre laboratorietyper således skabt mulighed for en udviklingsproces, der både har et 

fælles udgangspunkt og forskellige kendetegn. Det giver et hensigtsmæssigt afsæt for modeludviklingen, 

der skal finde sted i 2010.  

 Det virtuelle laboratorium 

De virtuelle teknologier giver mulighed for at skabe eksperimentelle rum, der kan være omdrejningspunkt 

for udvikling af ny professionsviden tæt på borgerne og den daglige praksis. I sygeplejerskeuddannelsen er 

der allerede etableret et eksempel på dette med anvendelsen af Second Life til udarbejdelse af simulerede 

cases. Ud fra sygeplejefaglige problemstillinger kan de studerende opdage, hvilken viden de har brug for at 

kunne handle. De studerende kan i et virtuelt sengeafsnit møde simulerede patienter, andre studerende, 

undervisere og vejledere, der er således mange interaktionsmuligheder både med artefakter i det virtuelle 

rum og med andre aktører.  Aktiviteterne i Second Life kan således fremme de studerendes evner til at 

eksperimentere, skabe viden i relationer og få øje på egen og andres ikke-viden.  

I et strategisk perspektiv ønsker UC Lillebælt at udvikle det virtuelle laboratorium som en virtuel 

læringsplatform, der gør det nemmere at overskride institutionelle og kulturelle grænser, og som kan sikre 

en fleksibel og effektiv vidensudvikling.  

I 2010 vil mulighederne for at udfolde Fronter som virtuelt mødested mellem både professionsfelt, 

studerende og undervisere blive afprøvet. 

                                                           
6
 Improving jvf ovenstående model  

7
 Jvf Åkerstrøm Andersen, 2006 
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Laboratoriet i professionsfeltet 

Det er målet, at laboratoriet udvikles som det gennemgående metodiske grundlag for udviklingsarbejdet i 

UC Lillebælt. I 2009-10 er UC Lillebælt involverede i to projekter om brugerdreven innovation, som er 

kendetegnet ved at tage afsæt i professionsfeltets behov, inddrage brugerne og studerende i 

udviklingsarbejdet – og som hviler på partnerskaber.  

Fælles for projekterne er, at de gør brug af Learning by Developing, og det vil sige, at ny viden genereres i 

projekterne med afsæt i tavs viden, der ekspliciteres bl.a. ved at afdække brugernes opfattelse såvel som 

de grundlæggende antagelser gennem dialog og samarbejde med professionsudøvere. Desuden er der et 

særligt fokus på udvikling af nye processer og produkter af velfærdsteknologisk karakter.   

I projektet ”Rehabilitering på borgernes præmisser” står samspil med borgere, NGO, professionsfelt og 

erhverv stærkt. 

I projektet ”Digitale Medier” står forskning, uddannelsesinstitutioner og professionsfelt stærkt. Det 

betyder, at der også på baggrund af erfaringerne med disse to projekter kan udvikles viden om modeller for 

professionslaboratorier i felten. 

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle arbejder målrettet med, at studerendes bachelorprojekter forankres i 
autentiske udviklings-projekter i klinisk praksis. De studerende opnår via projektet øget indsigt i den kliniske 
problemstilling, øget forståelse af en klinisk afdeling som organisation og øget samarbejdskompetence. De 
opnår, at deres arbejde faktisk bliver implementeret og anvendt i den kliniske praksis. Den kliniske 
afdeling/distriktet, som den studerende arbejder sammen med, tilføres know-how, arbejdskraft og 
inspiration til udviklingsarbejde, de deltagende sygeplejersker opnår øget informations- og 
udviklingskompetence. 

 

Dette projekt giver således en yderligere dimension til modeludviklingen, da der ud fra samspillet mellem 
forskning, klinisk arbejde og projektarbejde vil kunne skabes ny viden om laboratoriemodellen. 

 

Derudover arbejdes der på at lave EVU kurser, som anvender Learning som Developing som konkret 

metode og tænkning.  

Endelig vil mange eksisterende udviklingsprojekter kunne beskrives indenfor laboratoriets metodiske 

rammer, da de arbejder i et krydsfelt mellem flere vidensformer, inddrager ikke-viden og har et produktivt 

perspektiv. I 2010 vil vi i U&V  arbejde målrettet med at tydeliggøre kriterierne for, hvornår et projekt er et 

laboratorieprojekt og hvornår det ikke er, 

Der er således i professionsfeltet forskellige muligheder og modeller, der i øjeblikket afprøves i praksis. 

U&V vil i 2010 være ansvarlig for at sammenfatte erfaringerne og beskrive modellerne med deres fordele 

og ulemper. 
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 Strategiske mål frem mod 2015 

Det er det videre mål lade laboratorietænkningen være et centralt element i uddannelserne og i 

studiemiljøerne. Visionen er at omdanne uddannelserne til professionslaboratorier. Det vil betyde, at der 

vil være øget fokus på 

 Udviklingsbasering 

 Åbne mødesteder 

 Produktion af velfærdsteknologi  

 Innovation- og entrepreneuskab 

 Uddannelsesdifferentiering 

 Kommunikation 

Laboratorierne er dermed også det metodiske greb, der styrke UC Lillebælts andre strategiske mål (så som 

velfærdsteknologi, innovation, undervisningsdifferentiering, ekstern kommunikation) og kan skabe 

sammenhængen mellem disse. 

Konkrete mål for 2015 

Som en udmøntelse af ovenstående kunne der endvidere frem mod 2015 arbejdes for følgende konkrete 

mål 

 alle uddannelser får et innovations- og entrepreneurskabsspor 

 studie- og læringsmiljøet på det nye campus på Niels Bohrs Allé afspejler laboratorieideen i såvel 

indretning som studieformer 

 50 % af de studerende og undervisernes innovationskapabiltet er øget betragteligt 

 50 % af de studerende og undervisernes teknologiske færdighed er øget betragteligt 

 25 % af partnerskabsaftalerne har konkrete produktionsmål 
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