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Forord
Projektet “The Nordic Study Lab” har udvekslet nordiske erfaringer med udvikling,
organisatorisk forankring og ledelse af det, som projektet kalder “StudyLabs” det vil sige
fysiske læringscentre placeret i områder med betydelig afstand til uddannelsesinstitutioner.
Med afsæt i et projektpartnerskab, som repræsenterer mange forskellige
uddannelsesaktører, har projektet gennem studiebesøg i de forskellige partnerlande samt
nationale pilotprojekter udvekslet og genereret vigtig viden om forskellige måder at etablere
lokalt forankrede læringscentre. Denne afsluttende rapport formidler erfaringerne fra de
forskellige besøg og præsenterer nogle grundlæggende begreber, der på tværs af de
nordiske lande kan anvendes til at arbejde videre med at udvikle læringskoncepter, som kan
matche de udfordringer, der er i lokalområder, hvor der er langt til formaliseret uddannelse.
Maj 2016
Karsten Gynther
Docent i Læring, Uddannelsesdesign og Digitale Medier
Center for Skole & Læring
University College Sjælland
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Dansk resumé
Denne rapport dokumenterer projektet Nordplus projektet The Nordic Study Lab. Projektet
har haft til formål at udveksle eksisterende viden blandt projektdeltagerne om etablering og
drift af distribueret uddannelse med særlig fokus på læringscentre. I løbet af en serie af
studiebesøg har partnere fra seks nordiske lande udvekslet erfaringer med at drive
uddannelse på distancen. Samtidigt har de dannet et netværk til gensidig inspiration og
erfaringsudveksling der fremover vil kunne danne baggrund for initiativer og projekter
omkring læringscentre i norden.
For lavt befolkede og fjerntliggende regioner er adgangen til uddannelse afgørende for
lokalsamfundenes mulighed for vækst. Mulighederne for at skabe lige adgang til
uddannelse er i høj grad øget med mobil teknologi, internet hastigheder og virtuelle
uddannelsesløsninger, men disse nye teknologier transformerer samtidigt gamle
udfordringer med at skabe kvalificeret uddannelse på distancen. Nordic Study Labs projektet
har afsløret et rigt reservoir af eksisterende erfaringer, med et stort transferpotentiale og
både unikke og eksemplariske løsninger på uddannelses problematikker. Mange af de
nordiske lande har mange års succesrige erfaring med distance undervisning, læringscentre
og lignende tiltag. Der er derfor gode argumenter for at opmuntre til erfaringsudveksling
blandt de nordiske lande. Et eksempel på et værdifuldt samarbejde i nationalt regi er det
svenske netværk NITUS  et samarbejde mellem cirka halvdelen af de svenske kommuner.
Rapporten beskriver erfaringer fra alle seks partnerlande og de unikke problemstillinger som
de forskellige løsninger er indlejret i. Nationalt, regionalt og lokalt står de deltagende lande i
projektet over for sammenlignelige udfordringer og hver af casene giver et indblik i lokalt
betydende faktorer og den særlige kontekst der muliggør og begrænser de løsninger
landene er fremkommet med. I rapporten peges på tre overordnede begreber ‘Vejledning,’
‘koblinger’ og ‘ kortlægning’ som nøglemarkører for forståelsen af læringscentre. ‘Vejledning’
drejer sig om at guide borgerne henimod intelligente uddannelsesvalg. ‘Koblinger’ handler
om at binde lokale aktører sammen i netværk og ‘Kortlægning’ handler om at læringscentret
afdækker konkrete behov i lokalsamfundet.
Rapporten afsluttes med at anbefale:
●
●
●

Et omfattende kortlægningsarbejde af det lokale behov for uddannet arbejdskraft
Anvendelsen af ressourcer til at oprette og fastholde koblinger mellem forskellige
aktører i lokalsamfundet
Understøttelse og stilladsering af studerende og potentielle studerende’s vej igennem
det pågældende lands uddannelsessystem
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English abstract
The present report documents the Nordplus project The Nordic Study Lab. The purpose of
the project is the exchange of existing knowledge among the project participants on how to
establish and run distributed education with particular emphasis on learning centres.
Through a number of study visits, partners from six Nordic countries have exchanged
experiences in running distance education. Simultaneously, the partners have established a
network for mutual inspiration and exchange of knowledge, which in the future may serve as
a starting point for initiatives and projects focusing on learning centres in the Nordic
countries.
To sparsely populated and distant regions, access to education is pivotal in creating
opportunities for growth within local communities. The opportunities for equal access to
education have increased with the advancement of mobile technologies, internet velocity
and virtual, educational solutions but, at the same time, these new technologies transform
wellknown challenges of offering distance education of a high quality. The Nordic Study Lab
project has revealed a rich reservoir of existing experiences that entail both great transfer
potentials and unique as well as exemplary solutions to a number of educational challenges.
Several of the Nordic countries have many years of successful experiences with distance
education, learnings centres and similar solutions. For this reason, exchange of experiences
should be encouraged among the Nordic countries. An example of valuable collaboration
within a national setting is the Swedish network NITUS, which fosters collaboration between
half of the municipalities in the country.
The report describes the experiences of the six partner countries and the unique challenges
behind the chosen solutions. The challenges faced by the partners are comparable on a
national, regional and local level, and each case sheds light on locally defining factors as
well as the unique context that renders possible  and at the same confines  the solutions
offered by each partner. The report points out three general notions, ‘guidance’, ‘couplings’
and ‘mapping’, as key markers for understanding the concept of learning centres. ‘Guidance’
relates to guiding citizens towards choosing an appropriate education. The notion of
‘couplings’ refers to the collaboration between different local partners and ‘mapping’ relates
to the role of learning centres in mapping local needs for employment.
Conclusively, the report presents the following recommendations:
●
●
●

Extensive mapping of local needs for qualified labour
Application of relevant resources that support the establishment and maintenance of
couplings between the partners within the local community
Support for and scaffolding of potential applicants and students as they move
through the educational system
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1.0 Indledning
Uddannelse er nøglen til vækst. For mange lavt befolkede og fjerntliggende regioner er
denne indsigt af vital betydning, især set i lyset af tendensen i nyere tid til at centralisere
uddannelsesinstitutioner. Udfordringen med at skabe lige adgang til uddannelse for alle er
langt fra ny, men udviklingen i mobil teknologi, internet hastigheder og virtuelle løsninger til
en bred vifte af uddannelsesaktiviteter har reaktualiseret problemstillingen og givet fornyet
håb om at alle borgere kan få adgang til uddannelser af høj kvalitet via et fintmasket
distribueret netværk for fjernundervisning. Study Labs eller læringscentre er et format for
distribuering af uddannelse med potentialet til at løse mange af de problemer der er
forbundet med distribueret uddannelse. Denne rapport dokumenterer projektet The Nordic
Study Lab, der har undersøgt forskellige formater for læringscentre i nordiske lande.
I projektet har partnere fra seks nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Island, Grønland,
Færøerne) udvekslet erfaringer vedrørende etablering og drift af distribuerede læringscentre.
Dette er sket ved studiebesøg på centre, institutioner og virksomheder i de seks deltagende
lande. Under besøgene er deltagerne blevet introduceret til de udfordringer de enkelte lande
står overfor i etableringen og driften af læringscentre, samt de løsninger landene har fundet
frem til og de mangeartede problematikker læringscentrene er svar på. Projektdeltagerne
har således haft en unik mulighed for at finde inspiration til at innovere, transformere eller
starte læringscentre i deres eget land. Projektet har samtidigt etableret et netværk mellem
deltagerne til kollaboration om fremtidig vidensudveksling og idégenerering.
Nordic Study Lab indgår i og er medfinansieret af The Nordplus Horizontal Programme  et
tværsektorielt program under det nordiske ministerråd ‘Norden.’1 Programmet støtter
innovative projekter på tværs af traditionelle kategorier og sektorer, der imødegår nye, brede
og komplekse udfordringer med et livslangt læringsperspektiv.

1.1 Projektformål
Nordic Study Lab projektet har til formål at udveksle eksisterende viden blandt
projektdeltagerne om etablering og drift af distribueret uddannelse med særlig fokus på
læringscentre. Til det formål dannes der gennem projektet et netværk for erfaringsudveksling
og øget kollaboration, der på langt sigt er i stand til at opbygge og generere ny viden på
området. De deltagende partnere repræsenterer en bred vifte af forskellige
uddannelsesløsninger på forskellige niveauer og fra forskellige sektorer. Hver partner byder
ind i projektet med mangefacetterede erfaringer. Udvekslingen af disse erfaringer på tværs
af geografiske, nationale og kulturelle skel udgør kernen i projektet.
I en videre sammenhæng styrker projektet også samarbejde omkring uddannelses
udfordringer i nordisk sammenhæng. Muligheden for at nordiske lande kan udnytte
hinandens uddannelsesressourcer er for indeværende relativt begrænset. Tættere relationer
vil give gensidig adgang til anseelige uddannelses og læringsressourcer. For at kunne
etablere sådanne samarbejder er det nødvendigt at forstå kompleksiteten i de netværk der
1

Se http://www.nordplusonline.org/
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udgør infrastrukturen for sådanne koblinger. Det er derfor nødvendigt at tilvejebringe mere
viden om de muligheder der fremkommer i forbindelse med udvikling i teknologi og om
hvorledes de involverede aktører udvikler deres organisatoriske parathed til at understøtte
sådanne koblinger. Hertil kommer behovet for en forståelse af hvordan nye formater såsom
blended learning, MOOCs, læring på distancen og virtuel uddannelse, påvirker
mulighederne for at tilbyde uddannelse.
Projektets direkte fokus er Study Labs (eller læringscentre). Læringscentre defineres
nedenfor. Studiet af forskellige formater og implementeringer af læringscentre udgør den
bærende del af de studieture der er foretaget i løbet af projektet.

1.2 Projektets organisering
Projektet er blevet udført af et konsortium under ledelse af Holbæk Kommune, DK. I
konsortiet deltager partnere fra seks nordiske lande: Grønland, Island, Færøerne, Sverige,
Norge og Danmark. Hver partner har været ansvarlig for at arrangere et program for et
studiebesøg i deres land i samarbejde med Holbæk Kommune.
●
●
●
●
●
●

De Grønlandske partnere: Qeqqata Akademi/Piareersarfik og Teknikimik Ilinniarfik.
De Islandske partnere: Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
De Færøske partnere: Føroya Handilsskúli
De Svenske partnere: NITUS
De Norske partnere: Campus NooA
De Danske partnere: Holbæk kommune, Odsherred kommune, Kalundborg
Kommune og University College Sjælland.

Aktiviteterne i projektet har primært bestået i studiebesøg, hvor der har været afholdt
transnationale workshops, ekspert oplæg, besøg på uddannelsesinstitutioner,
videokonferencemøder, plenumdiskussioner og reflektioner.
Aktiviteterne er blevet afviklet i perioden august 2015 til og med juli 2016.
Projektet afsluttes med en konference 2. juni 2016, med et særskilt program for partnerne
dagen før og dagen efter.
Projektet har desuden samlet en række erfaringer på en hjemmeside:
http://studylab.holbaek.dk/

1.3 Projektets metodiske grundlag
Deltagerne i projektet står nationalt, regionalt og lokalt over for sammenlignelige
udfordringer. Der findes i deres respektive lande områder med faldende indbyggertal, lavt
uddannelsesniveau og udfordringer for det lokale erhvervsliv såsom mangel på kvalificeret
arbejdskraft og behov for faciliteter der betragtes som del af en moderne tilværelse (tilgang
til skoler, institutioner, efteruddannelse, underholdning, etc.). Mange af disse udfordringer er
forbundet med en faktisk eller oplevet distance (geografisk, mentalt, kulturelt og praktisk) til
8

uddannelse, jobs og goder. De deltagende lande er fremkommet med vidt forskellige
løsninger, der udviser variationer på stort set alle tænkelige parametre. Løsningerne har
forskellige implicitte og eksplicitte målsætninger, metoder, ressourcer, infrastruktur (politisk,
økonomisk, geografisk) og behov. Særligt er der stor forskel på de brugergrupper
læringscentrene henvender sig til, de faciliteter og lokationer der er til rådighed og de
læringsressourcer der er tilgængelige. Samtidigt opererer læringscentrene i forskellige
kontekster med forskellige interessenter. De løsninger de forskellige lande er fremkommet
med er, med andre ord, så tæt sammenvævet med lokale behov at direkte sammenligninger
er metodisk og konceptuelt kompliceret og i nogen grad ufrugtbar. Forskningsgruppen har
som konsekvens heraf valgt at indsamle empiri med inspiration fra Bent Flyvbjerg’s teori om
cases (2006). Der er ikke søgt opbygget en almen ‘teori’ om læringscentre for at beskrive
hvad må gælde for et ‘gennemsnitligt’ eller repræsentativt læringscenter. Hver af de
deltagende lande er derimod beskrevet som forskellige typer af cases der giver information
om bestemte eller særlige forhold. Flere af de deltagende lande kan beskrives som
‘ekstreme cases’ der giver indblik i særligt problematiske og/eller succesfulde læringscentre;
andre kan betegnes som ‘kritiske cases’ der tillader logiske konklusioner om hvad der må
gælde for læringscentre af typen ‘hvis det (ikke) gælder for denne, så gælder det alle
(ingen).’ Endelig har særligt svenske erfaringer vist sig at være, for danske forhold,
‘paradigmatisk’ med potentiale til at fungere som dagsordensættende. Samlet giver de
forskellige cases et maksimalt varieret billede af forskellige konfigurationer og kontekstuelle
faktorer for læringscentre. Case fremgangen egner sig til projektets konstruktion på tværs af
sektorer og uddannelsesniveauer, idet det muliggør undersøgelsen af forskellige
kontekstuelle markører, såsom hvor og hvornår læringscentre finder sted, hvem der
faciliterer dem, hvilke ressourcer og materialer der er til rådighed, målgruppen, samt hvilke
pædagogiske, organisatoriske og strategiske valg der er foretaget. Det bliver således muligt
at observere de forskellige måder at løse sammenlignelige problemer på tværs af nationale
og kulturelle skel uden at iværksætte omkostningstunge parallelundersøgelser.
Udover observationer indfanget i casebeskrivelser for de enkelte lande, som følger nedenfor,
er der foretaget en række semistrukturerede interviews (Kvale, 1996; Cohen, Manion &
Morrison, 2000) som er blevet analyseret tematisk (Braun & Clarke, 2006) med henblik på at
afdække mønstre. Disse er først og fremmest inddraget i det omfang de har vist sig
relevante for at mætte analysearbejdet med de forskellige cases  idet vægten er blevet lagt
på at afdække hvad de forskellige aktører 
gør
i casen fremfor hvad de s
iger
de gør.
Sideløbende med arbejdet med caseobservationer er der foretaget omfattende desk
research og litteratur review. Denne viden præsenteres i næste sektion. Det har været
nødvendigt at se bredt på litteraturen idet læringscentre og beslægtede begreber, jvf.
ovenstående, dækker over mange forskellige typer af konstruktioner. I arbejdet med
litteraturen er der blevet søgt på nøgle og anvendt citationskædning (Phelps, Fisher & Ellis,
2007).
I det følgende afsnit introduceres der til læringscentre generelt baseret på det foretagede
litteraturreview og tre overordnede tematikker forskergruppen har valgt at arbejde med ud fra
det empiriske materiale. De tre tematikker er henholdsvis ‘koblinger,’’vejledning’ og
‘kortlægning.’ Disse forklares i afsnittet ‘Introduktion til læringscentre’ og anvendes
9

efterfølgende i casebeskrivelserne fra hvert af de deltagende lande. I ‘konklusion og
anbefalinger’ bindes de forskellige cases sammen på baggrund af tematikkerne og der
fremsættes anbefalinger for arbejdet fremadrettet med at udveksle og generere viden om
distribueret uddannelse i Norden.
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2.0 Introduktion til læringscentre
I det følgende introduceres der til læringscentre, sådan som fænomenet er blevet defineret
og forstået projektet. Definitionen danner udgangspunkt for et omfattende litteraturreview af
forskellige tiltag, der udviser hvad filosoffen Wittgenstein kalder ‘familielighed’  det vil sige,
at de ikke nødvendigvis har en samlende definition, men at forskellige genkendelige træk
binder eksemplerne sammen på kryds og tværs. Beskrivelsen af læringscenteret som
uddannelsesformat falder i fire dele. Den første oplister fire grundkendetegn for hvad der
definerer et læringscentre. Den anden opstiller med udgangspunkt i international litteratur en
række nøglevariabler, hvormed forskellige profiler eller typer af læringscentre kan
identificeres. Tredje del behandler analyser fra svenske erfaringer med læringscentre og de
centrale funktioner disse centre varetager og slutteligt præsenteres kort en model, der giver
de første bud på hvordan disse abstrakte funktioner kan omsættes til konkrete
handleanvisninger for design og redesign af læringscentre.

2.1 Hvad er et læringscenter?
Et læringscenter defineres i Nordic Study Labprojektet ud fra nedenstående fire kriterier:
A) Læringscentre er
fysiske l
okationer
. Der er tale om steder, hvor borgere kan
tage hen og møde andre borgere, der ligeledes ønsker at studere. Læringscentre
er dermed ikke en online platform eller uddannelsesportal.
B) Et læringscenter er 
digitalt koblet
til uddannelser
. Disse koblinger kan være
sat i stand på mange forskellige måder, herunder eksempelvis mulighed for
synkron kobling via telepresence eller asynkron kobling gennem MOOCs.
Centralt for kriteriet er, at koblingen sker mellem læringscentret og
uddannelsesstedet.
C) Et læringscenter kan være faciliteret, men har 
ingen undervisere
. Selve

undervisningen foretages dermed ikke fysisk på læringscentret, men via
koblinger som beskrevet ovenfor. Til gengæld kan der i et læringscenter være en
række ressourcepersoner med forskellige funktioner, eksempelvis
karrierevejledning, teknisk support eller andre støttefunktioner.
D) De forskellige læringscentre er l
okalt forankrede
. I forprojektet er

borgmesterforvaltningen den institutionelle forankring og markerer hermed, at det
er kommunerne selv, der forvalter læringscentrene. Der er altså tale om et
studiested, hvor en kommune selv beslutter, hvordan stedet drives, og hvor
uddannelsesinstitutionernes rolle består i at tilbyde undervisningen til
læringscentret via forskellige typer af koblinger. læringscentrets målsætning,
design, ressourcer osv. defineres hermed udelukkende af kommunen.
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Kriterierne er overordnede markører for læringscentre. De involverede læringscentre i
projektet honorerer på vidt forskellige måder og i større eller mindre grad de opstillede
kriterier.
Arbejdsdefinition udgjorde samtidigt afsættet for et omfattende litteraturreview, der
opsummeres i det følgende.

2.2 Hvad siger litteraturen?
Forskningslitteraturen peger på en mangfoldighed af beslægtede begreber, hvor et eller flere
(men yderst sjældent alle) af de fire ovennævnte designkriterier er til stede. Det drejer sig på
dansk om 
åbent læringscenter, læringscenter, flexcenter, mediatek, ressourcecenter,
fjernundervisning og personligt undervisningsmiljø.Tilsvarende i den engelsksprogede
litteratur på begreber som 
open learning centre (OCL), flexible learning centre, library
learning centre, resource based learning centre, remote learning, distance learning centre,
distance education study centre, self access centre, learning support centre o
g
study hub.
Et af de mest velbeskrevne og benyttede begreber på tværs af landegrænser er
læringscenteret eller 
the learning centre (
Buiskool, Grijpstra, Kan, van Lakerfeld & den
Oudenhammer 2005; Stang & Hesse, 2006; Hattinger, Hellsten & Snis 2007).
Læringscenteret er en fælles betegnelse for fysiske lokationer, hvor der som minimum gives
“
some 
access to 
some 
learning
in 

some 
form” (Clark, 2006). Disse står centralt i forhold til
politiske ønsker om uddannelsesløft med henblik på at styrke borgernes arbejdsmarkeds
parathed (employability) såvel som medborgerskabskompetencer (citizenship). Clark’s
relative åbne definition indikerer at læringscentre er en samlebetegnelse for centre, der kan
forfølge mange forskellige målsætninger og behov. Brugerne er ofte folk, der har behov for
støtte til grundlæggende færdigheder, enlige forældre, minoritetsgrupper, arbejdsløse,
personer med funktionsnedsættelser eller mennesker over tres, der ikke er involveret i
læringsaktiviteter (Ibid.). Visse centre fokuserer på at give adgang til læringsressourcer, hvor
andre har pædagogiske støttefunktioner i et læringsperspektiv som hovedformål. Rollerne
og den uddannelsesmæssige baggrund hos de tilknyttede ressourcepersoner varierer i
overensstemmelse med disse forskelligheder. Særligt for læringscentre er, modsat den
obligatoriske grundskole, at de hviler på et frivillighedsprincip og dermed er afhængige af
brugernes lyst til at benytte sig af faciliteterne (Diwischek, 2006). Visse centre specialiserer
sig i selvstudiepakker, andre i blandinger mellem selvstudie og holdundervisning, mens
nogle få udelukkende tilbyder hold eller virtuelle forløb. Forskningen viser dog, at
pædagogisk vejledning bliver mere og mere vigtigt i disse institutioner (Stang & Hesse,
2006, s. 5).
Clark præsenterer en måde at analysere de mange forskellige typer af læringscentre på
(2006), hvor aktiviteterne sammenstilles i fem nøglevariabler. Det drejer sig om:
1.
2.
3.
4.

Hvorvidt adgangen til centret er åbent for alle eller kun for en bestemt gruppe
I hvor høj eller lav grad der er læringsstøtte
Bredden af uddannelser der udbydes på stedet
Om studiegruppearbejde er udbredt eller ej
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5. Graden af teknologibrug
Ud fra disse fem variabler er det muligt at analysere et læringscenter og tegne en særlig
profil af den type, det repræsenterer.
Clarks tænkemodel behandler imidlertid ikke det fjerde kriterie, den lokale forankring,
eksplicit. Dette er et afgørende kriterium for definitionen af læringscentre. Det lokale
læringscenter er som navnet angiver lokalt forankret, i modsætning til læringscentre placeret
i urbane områder (Stang & Hesse, 2006). Forskellige lande i Europa har oprettet lokale
læringscentre specifikt i relation til regioner med markante uddannelsesudfordringer. Det
drejer sig i Sverige om læringscentre bundet sammen i netværket NITUS, som vil blive
behandlet udførligt nedenfor, og i Storbritannien om de såkaldte 
Rural UK online Centres
eller 
Neighbourhood Learning Centres,der ved begyndelsen af årtusindskiftet talte næsten
600. Deres formål var at støtte livslang læring i landområderne (The Countryside Agency,
2003). Hovedidéen bag centrene var at sikre, at alle borgere havde adgang til internettet og
dermed også de læringsressourcer nettet tilbyder (såsom Learndirect2). De identificerede
succesfaktorer i organets egen evaluering peger blandt andet på:
●
●
●
●
●

en bred vifte og forskellighed i udbuddene
skræddersyede løsninger til regionens borgeres behov
opbygning af ejerskab i lokalmiljøet
villighed til løbende evaluering og ændring i centrenes mål og formål
evnen til at bygge oven på de tilknyttede personers dedikation og kreativitet
(The Countryside Agency, 2003)

Med andre ord fandt organet at den lokale forankring, ejerskabet og den indledende og
løbende tilpasning til borgernes behov var centrale parametre i opbyggelsen af et
succesfuldt studiested af denne type.

2.3 En læringscenter model 3M
Et alternativ til parametrene hos Clark er tre generelle funktionsprincipper, der kendetegner
læringscentre i Sverige og som er kortlagt og beskrevet i 2001 (Grepperud & Thomsen,
2001). De tre kendetegn/funktioner er ”mødested”, ”mægler” og ”motor” også kaldet
3Mfunktionen. De tre M’er er vigtige, fordi de hver især peger på funktioner der er vigtige at
få sat i værk. Læringscentret skal placere sig strategiskorganisatorisk blandt andre
organisationer for at blive finansieret og etablere samarbejdsaftaler. Samtidigt skal der
etableres forbindelser (mægles) imellem forskellige interessenters behov, således at lokal
arbejdskraft uddannes med de rette kompetencer. Endelig skal et center etablere sig som en
accepteret og velkendt kontekst som borgere mødes omkring og benytter sig af.

2.3.1 Mødestedfunktionen
Et svensk læringscenter er forankret på en lokalitet  et fysisk sted placeret i den kommune,
der ejer læringscenteret. Læringscenteret som ”mødested” (på svensk: Mötesplats) omfatter
2

Se http://www.learndirect.com/
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både det fysiske og virtuelle rum. I disse rum (fysiske som virtuelle) møder den studerende
andre studerende, sine lærere, vejledere, mentorer og en række andre støtte og
ressourcepersoner. Lærerne møder de studerende dog stort set kun i det virtuelle rum over
eksempelvis videokonference. Mange kommuner integrerer flere forskellige funktioner i
læringscenteret og satser på fælleslokaler for studerende og private eller offentlige
kommunale arbejdspladser.
Læringscenteret som mødested har en række fællestræk med det som i Danmark kaldes
”satellituddannelser”. Et fysisk sted, hvor studerende kan møde medstuderende og få
adgang til uddannelse, er fælles for de to begreber, men den afgørende forskel er at de
svenske læringscentre er ejet af en kommune og ikke en uddannelsesinstitution, og det er
derfor kommunen som kan definere hvilke uddannelser der skal udbydes i læringscenteret,
ligesom det er kommunen og ikke uddannelsesinstitutionen som kan beslutte om der fortsat
skal være en lokal forankret ”mødeplads” for de studerende.

2.3.2 Mæglerfunktionen
Læringscenterets funktion som ”mægler” (på svensk: Mäklere) er det som gør
læringscenteret til en unik anderledes tilgang til uddannelse. Overordnet består funktionen i
at agere mægler mellem eksisterende kompetencer og uddannelsesbehov. Det gøres i de
svenske læringscentre på meget forskellig vis. Hvor visse læringscentre meget lig biblioteker
udelukkende har en passiv mæglerrolle i form af information om uddannelser (i enkelte
tilfælde også i form af oplæg eller informationsmøder) er andre centre i Sverige anderledes
aktive. Disse centre kortlægger behovet for uddannet arbejdskraft i den kommune (og det
opland) som læringscenteret er placeret i. Dette kortlægningsarbejde foregår i et samarbejde
med regionale kompetenceråd, kommunernes voksenuddannelsesenheder,
voksenuddannelses organisationer, folkeoplysningsforbund, højskoler, andre udbydere af
uddannelser og ikke mindst gennem direkte kontakt og samarbejde med offentlige og
kommunale virksomheder i kommunen. Læringscenterets udbud af uddannelser samt
antallet af udbudte studiepladser tager efterfølgende afsæt i disse lokalt definerede
samfundsmæssige behov for kvalificeret arbejdskraft. Læringscenteret påtager sig samtidig
den opgave at matche studerende bosat i kommunen (eller det nære opland) med de
uddannelsesbehov som man har identificeret hos private og offentlige virksomheder i
kommunen. Dette gøres gennem opsøgende virksomhed, hvor læringscenteret kan slå på,
at de kan kanalisere et ønske om uddannelse i en retning, som med meget stor
sandsynlighed vil betyde et job efterfølgende og så endda i de studerendes lokalområde.
Læringscenteret bliver dermed en ”mægler” mellem arbejdsmarkedsbehov for arbejdskraft,
studerendes ønsker til uddannelser og så forskellige udbydere af specifikke uddannelser.
Det er vigtigt at understrege, at læringscenteret kun varetager mæglerrollen. Selve optaget
på en konkret uddannelse varetages af den konkrete uddannelsesudbyder, som følger
almindelige regler for studieoptag. En del af mæglerrollen består dog i, at man godt kan
reklamere for lokale studiepladser idet en række læringscentre har et lokalt
uddannelsesnummer i det svenske optagelsessystem (der minder om et KOT nr.), som
indikerer, at man kan få en studieplads forankret i et specifikt læringscenter. Mægler
funktionen kan ikke sammenlignes med en arbejdsformidling. Det centrale ved en
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arbejdsformidling er forsøget på at finde et arbejde til en bestemt jobsøgende. Mægler
funktionen arbejder med at matche behov. Mægleren identificerer en fremtidig jobmulighed,
der går gennem en uddannelsesplads og forsøger med læringscentret at give så gode
betingelser som muligt for at der opstår et match med en gruppe af potentielle studerende.
Mæglerrollen beskæftiger sig derfor først og fremmest med, hvad der efterspørges hos
virksomhederne og borgerne. Uddannelse er et værktøj til lokal vækst. Det betyder ikke, at
læringscentre er uinteresserede i den enkelte borger, men det kommunikeres direkte at
læringscenterets tilbud ikke er for de studerendes egen skyld, men etableret for sikre
lokalsamfundets behov for kvalificeret arbejdskraft. Det kommunikeres dygtigt som et fælles
gode og anliggende med mottoet ‘du behövs’ (da. der er brug for dig).

2.3.3 Motorfunktionen
Den strategiske begrundelse for at etablere læringscentre i en række svenske kommuner er
deres bidrag til den lokale og regionale vækst og udvikling i kommunen. En række
læringscentre er da også oprettet af strategiske grunde for at modvirke tendenser til
fraflytning, fald i uddannelsesniveau og nedlæggelse af private eller offentlige arbejdspladser
i en kommune. Visionen med etablering af lokale læringscentre er, at de skal være en
organisatorisk enhed, som kan være driver eller motor for lokal udvikling. Læringscenteret
samarbejder derfor med uddannelsesudbydere, biblioteker, arbejdsformidling,
arbejdsløshedskasser og deltager i netværkssamarbejde med en række andre lokale aktører
for at etablere fælles visioner, mål og strategier for etablering af en infrastruktur som kan
understøtte voksnes kompetenceudvikling. Denne drivende innovatorfunktion er
karakteristisk for læringscentrene, og de ledes da også ofte af karismatiske personer3, som
kan personalisere læringscenterets motorfunktion i det daglige samarbejde med en vifte af
lokale, regionale og nationale aktører.
Motormetaforen kan relatere sig til (mindst) fire forskellige funktioner. Den første omhandler
selve studierne, hvor centrets aktiviteter kan skabe en lokal bevidsthed, som kan bevirke en
slags “ringe i vandet effekt”. Når borgere i kommunen ser kammerater, forældre og lign.
påbegynde uddannelser kan det yderligere motivere til selv at starte. For det andet kan
læringscentret fungere som motor for vækst i erhvervslivet. Støtte til kompetencebehovs
kortlægning og de mulige møder på selve centret kan stimulere et kreativt miljø, som kan
hjælpe til at forbedre produktionsprocesser og produkter. Det potentielt højere
uddannelsesniveau som et lokalt læringscenter kan generere gør det ligeledes lettere for
virksomheder at rekruttere kvalificeret personale. I visse sammenhænge kan den direkte
sammenhæng mellem virksomhedernes behov og de kurser læringscenteret udbyder hjælpe
til at specifikke udfordringer bedst kan løses gennem et tæt samarbejde mellem
arbejdsplads og uddannelsesinstitution. Det skal dog nævnes, at de kulturforskelle der trods
alt stadig eksisterer mellem to organisationer af denne type kan give udfordringer i
samarbejdet. Til sidst kan en motorfunktion også ses i en mere politiskstrategisk
sammenhæng. Her ses læringscenteret som en udviklingsarena, hvor strategisk forskning
som følge af politikere og erhvervslivets ideudvekslende møder kan igangsættes og hvor
visioner for et lokalområde kan formuleres og formidles. Endelig er der den overordnede
sammenhæng mellem lokal arbejdskraft, der via uddannelse opfylder det lokale erhvervslivs
3

For mere om denne type af aktør (drivere) se Hattinger, Hellsten og Snis (2007) og deres “aktørmodel”.
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efterspørgsel på uddannet arbejdskraft, og dermed genererer økonomisk vækst og sikrer
bosættelse i kommunen.
De tre funktioner – mødested, mægler og motor – giver et godt billede af de væsentligste
funktioner for et svensk læringscenter. Der er imidlertid også en del overlap mellem de tre
funktionsbeskrivelser, og så er man i Sverige også opmærksom på, at selve den
pædagogiske tilrettelæggelse af studiemiljøet på læringscenteret ikke opfanges af disse tre
begreber. Mødestedsmetaforen er her for vag til at sige noget om, hvordan man
eksempelvis skal tilrettelægge et undervisningsmiljø, hvor underviser og de studerende
fysisk befinder sig forskellige steder, og de to andre funktioner har heller ikke direkte fokus
på, hvordan man tilrettelægger undervisning af høj kvalitet med afsæt i et læringscenter. Der
findes dog eksempler på svenske læringscentre, der også anvender ”motorfunktionen” som
afsæt for drøftelser med lokale virksomheder om udvikling af nye metoder for læring, der
bryder med traditionel ”skole” tænkning. For eksempel ved at udvikle virksomhedsbaserede
studieforløb, hvor dele af uddannelsesforløbet er forlagt på en konkret virksomhed. Ser man
på tværs af de svenske erfaringer med at anvende 3M funktionen som pejlemærke for
læringscenterets arbejde er det dog tydeligt at se, at der generelt mangler en fjerde funktion,
som kan fungere som driver for og kvalitetssikring af det pædagogiske design i
læringscentrene. Gennemgår man de kvalitetskriterier som det nationale netværk for
læringscentre i Sverige (NITUS) har opsat, er det også slående, at ikke et eneste omfatter et
pædagogisk aspekt (se afsnit om kvalitetskriterier).
Den konkrete udmøntning af 3M funktioner er ikke videre velbeskrevet. Nedenstående
model (figur 1) udviklet undervejs i projektet skitserer imidlertid hvordan et læringscenter kan
forstås, og hvilke forudsætninger og funktioner der må være til stede for, at et læringscenter
kan lykkes (Petersen, Hestbech & Gundersen, 2016). De tre begreber (motor, mægler og
mødested) er her udmøntet i tre aktiviteter (koblinger, vejledning og kortlægning) der ikke
korresponderer direkte med begreberne, men snarere skal betragtes som
operationaliseringer af disse.
Modellens højre del markeret ved overskrifterne “kortlægning/private & offentlige
virksomheder” peger på kommunens behov for at kortlægge deres lokale
arbejdsmarkedsbehov. Det er essentielt at læringscentrets aktiviteter baserer sig på
identificerede og verificerede behov hos offentlige og private virksomheder i lokalområdet og
regionen. Især i forhold til motorfunktionen er behovsafdækningen vigtig. Hvis investeringer i
uddannelse skal fungere som motor for en region, så skal de kobles direkte sammen med
virksomheders behov for uddannet arbejdskraft. Kun ved at tilfredsstille dette behov kan
disse investeringer give et afkast i form af øget beskæftigelse, øget produktion, lavere
arbejdsløshed og højere bosætning. Modellens venstre side “Koblinger/Højere
uddannelsesinstitutioner” markerer nødvendigheden af en god dialog med forskellige
uddannelsesinstitutioner. Læringscentrets muligheder for at tilbyde målrettet uddannelse til
kommunens borgere afhænger af kontraktligt sikrede aftaler med uddannelser. Disse skal på
den ene side tilgodese uddannelsernes behov for at kunne planlægge og tilrettelægge deres
optag og på den anden side passe med kommunernes behov for fleksibilitet i deres udbud.
En vigtig hurdle her er hvor mange eller få pladser det er nødvendigt at lave aftaler omkring
for at balancere økonomi med fleksibilitet. Endelig drejer den midterste aktivitet
16

“Vejledning/Borgere” sig om vigtigheden af at borgerne bliver i stand til og motiveres til at
foretage oplyste valg om deres muligheder for uddannelse. Læringscentret baserer sig ikke
på at udbyde et generisk udvalg af uddannelser, men søger i stedet at skabe en forbindelse
mellem lokale virksomheders behov for arbejdskraft med borgeres behov for et arbejde. Når
disse to behov mødes er det læringscentrets opgave at vejlede om valget, at understøtte
gennemførelsen og facilitere så mange aspekter af uddannelsesbehovet, der ikke
beskæftiger sig med det faglige og pædagogiske indhold, som muligt.

Figur 1 
Kommunale læringscentre  fra funktionsmetaforer til handling (oversat fra Petersen,
Hestbech & Gundersen, 2016).
Clarks model, 3M funktionerne og ovenstående model (figur 1) er blevet anvendt i forsøget
på at konceptualisere og forstå Nordic Study Labs projektets besøg hos de deltagende
landes læringscentre. Især koblinger, kortlægning og vejledning er blevet anvendt som et
overordnet analyseredskab i forhold til casebeskrivelserne. Det fremgår dog ikke
nødvendigvis af de enkelte casebeskrivelser, hvornår begreberne er blevet anvendt. Dette
skyldes dels at besøgene og analysen er tidsligt forskudte, dels at en række af de
fremdragne pointer har vist sig at være emergerende størrelser og derfor ikke nødvendigvis
er direkte observérbare i forhold til den enkelte case. Casebeskrivelserne er ydemere tænkt
som hjælp til fremtidig stilladsering af design og redesign af kommunale læringscentre for
partnerne i de deltagende lande.
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3.0 Nordiske erfaringer med læringscentre
I det følgende præsenteres en række erfaringer fra studiebesøg i de deltagende partnere’s
lande. Det skal pointeres at beskrivelserne er uddrag af aktiviteterne på de pågældende
studiebesøg og at der derfor er aktiviteter og aktører der ikke er medtaget. Hver beskrivelse
udgør derfor, som indledningsvis nævnt, en case. Beskrivelserne er struktureret efter det
samme enkle mønstre. Først gives en kontekstualisering af erfaringen, dernæst gennemgås
et udsnit af præsenterede formater og besøg og til sidst uddrages en række mere
overordnede erfaringer.

3.1 Svenske erfaringer
Kontekstualisering
De første svenske læringscentre blev etableret i begyndelsen af 1990erne, hvor en række
kommuner for egne midler begyndte at udbyde undervisning rettet mod
velfærdsprofessionerne. I 2003 havde over 248 svenske kommuner etableret et
læringscenter med i alt 42.600 studerende, og i 1996 etablerede mellem 30 og 40
kommuner en fælles interesseorganisation for de kommunale læringscentre kaldet ”Nitus”,
som for cirka 10 år siden formulerede en række kvalitetskriterier, som de svenske
læringscentre anvender i deres løbende arbejde med kvalitetssikring.
De svenske læringscentre bidrager til voksnes efteruddannelse med afsæt i et
efterspørgselsperspektiv på kvalificeret arbejdskraft i lokalsamfundet. Læringscentrene er
organisatoriske enheder med specifikke funktioner, og de indgår i en større
uddannelsesmæssig infrastruktur. Begrebet ”læringscenter” henviser i denne kontekst til
både ”rum”, ”organisation” og ”infrastruktur for uddannelse” og signalerer hermed
tilgængelighed til uddannelse i form af etableringen af virtuelle/netbaserede læringsmiljøer.
De svenske læringscentre er imidlertid etableret på mange forskellige måder, og det er den
enkelte kommunes valg af funktioner tilknyttet læringscentret, der afgør hvordan et konkret
læringscenter indgår i den regionale infrastruktur knyttet til uddannelse og arbejdsmarked. I
Sverige har man fulgt læringscentrene gennem løbende følgeforskning. I 2002 undersøgte
man blandt andet, hvad der karakteriserede en typisk studerende på et læringscenter, og om
de studerende ville havde taget en uddannelse, hvis læringscentrene ikke fandtes.
Resultatet af undersøgelsen viser, at den typiske studerende er en kvinde på 32 år med to
børn. Grundet hverdags forpligtelser ville denne type studerende ikke have taget en
uddannelse, hvis læringscentrene ikke eksisterede.
Nordplus projektetgruppen besøgte den 24.25. august 2015 læringscentret Campus
Västervik i Sverige. Læringscentret er placeret i søfartsbyen Västervik, som ligger i det
nordligste Småland og har et indbyggertal på ca 21.000. Västervik kommune er en del af
Kalmar Län der i de senere år har været blandt de områder i Sverige, der har været hårdest
ramt af fraflytning. Erhvervslivet i området er hovedsageligt præget af værkstedsindustri,
småvirksomheder og skovbrug. I Västervik er der desuden placeret et større sygehus, som
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er den største offentlige arbejdsplads i kommunen. Byen besøges hvert år af mange turister,
men kæmper samtidig med fortællingen om, at man skal flytte til de større byer for at blive til
noget. De nærmeste større uddannelsesinstitutioner ligger alle mellem 100
450 km væk, og
man har derfor lagt en kommunal strategi om at udbyde uddannelser rettet mod
erhvervslivets behov i kommunen gennem et lokalt læringscenter, Campus Västervik, som
kobler sig til uddannelsesinstitutioner andre steder i landet.

Præsenterede formater og besøg
Læringscentret Campus Västervik, der er kvalitetsgodkendt af interesseorganisationen
Nitus, blev etableret i 1996 og er siden vokset støt i antallet af studerende og uddannelser.4 I
dag er der ca. 500 studerende, og en udbygning af campus’ fysiske faciliteter er igangsat, så
der fremover bliver plads til ca. 800 studerende. Campus Västervik fungerer som et fysisk
studiested, hvor studerende kan møde medstuderende, undervisere, mentorer samt andre
ressourcepersoner og få adgang til en række uddannelser, som udbydes i samarbejde med
Högskolan Väst, Karlstads Universitet, Linköping Universitet og Linné Universitet.
Universiteterne og højskolerne varetager selve undervisningen, som afholdes som
parallelundervisning, hvor studerende mødes fysisk på Campus Västervik og gennem
videokonferenceudstyr kobles til studerende og undervisere, som befinder sig på
universitetets lokationer. I 2016 udbydes der 8 forskellige uddannelser svarende til 180
ECTS samt 3 uddannelser svarende til 60 ECTS. Uddannelsesudbuddet er nøje afstemt
med lokale behov for arbejdskraft, og det vurderes at 96 ud af 100 studerende fortsætter
direkte på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Campus Västerviks uddannelsesudbud
omfatter i 2016 følgende uddannelser: Sygeplejerske, specialsygeplejerske,
special
pædagog, kandidatuddannelse i børne og ungdomsvidenskab, kandidatuddannelse i
socialt arbejde, co
op økonomi, co
op elkraft, co
op produktudvikling og design, co
op
produktionsteknik og logistik, co
op industriel økonomi, co
op systemudvikling samt IT og
samfund. Derudover udbyder Campus Västervik i 2016 som noget nyt tre forskellige
uddannelser (produktionstekniker, strømspecialist og mejeritekniker) i samarbejde med
Erhvervsakademi Lernia. Campus Västervik deltager desuden i et 6
årigt
landsbyudviklings
projekt kaldet “Campus i Småland”, hvor læringscentre i nabokommunerne
Hultsfred, Vimmerby og Västervik (tilsammen “Campus Småland”) inden for en 10
årig
periode sammen skal sikre uddannelse af 4.000 borgere til ledige jobs i regionen inden for
velfærdssektoren og det private erhvervsliv.

Erfaringer
I det følgende præsenteres en række centrale erfaringer fra Campus Västervik, som særligt
relaterer sig til læringscentrets undervisningsstrategi samt dets funktion som “mægler”
mellem lokale behov for arbejdskraft, studerendes ønsker til uddannelser og forskellige
udbydere af specifikke uddannelser.
En vigtig erfaring fra Campus Västervik ses i læringscentrets tilgang til uddannelse, hvor
uddannelsesudbud er nøje afstemt med lokale behov for uddannet arbejdskraft. Campus
Västervik kortlægger således behovet for uddannet arbejdskraft i kommunen i et samarbejde
4

Læs mere om Campus Västervik på 
http://www.vastervik.se/Campus
Vastervik/
.
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med det regionale kompetenceråd, kommunens voksenuddannelsesenheder,
voksenuddannelsesorganisationer, folkeoplysningsforbund, højskoler, andre udbydere af
uddannelser og ikke mindst gennem direkte kontakt og samarbejde med de offentlige og
kommunale virksomheder, som er placeret i kommunen. Læringscenterets udbud af
uddannelser samt antallet af udbudte studiepladser tager efterfølgende afsæt i disse lokalt
definerede samfundsmæssige behov for kvalificeret arbejdskraft. Campus Västervik påtager
sig samtidig den opgave at matche studerende bosat i kommunen (eller det nære opland)
med de uddannelsesbehov, som man har identificeret hos private og offentlige virksomheder
i kommunen. Dette gøres gennem opsøgende virksomhed, hvor læringscenteret slår på, at
de kan kanalisere et ønske om uddannelse i en retning som med meget stor sandsynlighed
vil betyde et job efterfølgende og så endda i de studerendes lokalområde. Læringscenteret
bliver dermed en ”mægler” mellem lokale behov for arbejdskraft, studerendes ønsker til
uddannelser og forskellige udbydere af specifikke uddannelser. Særligt interessant i denne
sammenhæng er det at Campus Västervik som institution placerer sig mellem tre forskellige
systemer eller institutionstyper, nemlig det politiske system (kommunen), de kommunale og
offentlige virksomheder (i lokalsamfundet) og så et traditionelt uddannelsessystem
repræsenteret ved en eller flere uddannelsesinstitutioner. Denne placering gør, at Campus
Västervik i sin fortolkning af mæglerfunktionen arbejder målrettet med at mediere, forbinde
eller koble disse forskellige systemer. Dette gøres ved hjælp af forskellige strategier, hvoraf
dobbeltallokering af medarbejdere med funktioner i såvel læringscentret som i de
tilgrænsende systemer og institutioner har vist sig at være en særdeles effektiv strategi.
Dobbeltallokerede ansatte er mennesker som er ansat i læringscenteret men som også
arbejder uden for læringscenteret i funktioner relateret til enten det politiske system,
virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Disse ansatte medvirker til læringscenterets
agilitet i forhold til at navigere mellem forskellige systemkoder. Læringscenteret iagttages af
såvel en virksomhedskode, en politisk kode og uddannelsessystemets kode. For at få
succes må det overskride de forskellige systemer eller forsøge at binde eller koble disse
forskellige kontekster sammen. De dobbeltallokerede medarbejderes funktion er, at de kan
kommunikere systeminternt (både når de er det ene og når de er det andet sted) om hvad
der er rationaliteten i de andre systemers iagttagelse af læringscenteret. Læringscentreret
får med disse strategiske ansættelser en mediatorfunktion mellem virksomheder (aftager),
kommunen (ejer) og uddannelsesinstitutionerne (producent
partner), hvilket er visualiseret i
nedenstående model:

Figur 2 
Læringscentret som mediator.
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Et eksempel på en sådan koblingsperson er læringscentrets karrierevejleder. Hun arbejder i
et krydsfelt mellem (mindst) to koder: Den politiske og den uddannelsesmæssige. Hun er
fysisk placeret på campus og har campuschefen som sin direkte overordnede. Dermed har
hun tæt kontakt til læringscentret og de muligheder for uddannelse der er til stede. Samtidig
arbejder hun for kommunen, hvilket betyder at hendes område er alle de borgere i
kommunen som har brug for karrierevejledning. Flere i hendes målgruppe sendes videre til
hende fra arbejdsformidlingen og guides videre til kortere erhvervsuddannelser som campus
ikke selv udbyder. Den største udfordring i karrierevejlederens arbejde er at komme i kontakt
med borgerne. Modsat studie og karrierevejlederne på uddannelsesinstitutionerne og
eksempelvis integrationsmedarbejderne i kommunen, er hun afhængig af at borgerne
sendes videre til hende. Selv blandt vejlederne på gymnasiet, der er nabo til campusset,
oplever hun en tendens til at blive glemt som en vejledningsmulighed. Hun bruger derfor en
del af sin tid på at holde kontakt til vejlederne i kommunen og holde oplæg på relevante
steder. Andre eksempler på dobbeltfunktioner ved Campus Västervik omfatter en
underviser, der er ansat på både Campus Västervik og ved professionshøjskolen i
Trolhättan samt en person, som er ansat ved Campus Västervik og samtidig arbejder i
kommunalbestyrelsen i Västervik.
Vi har set ovenfor hvordan Campus Västervik gennem mæglerfunktionen arbejder bevidst
og målrettet med at mediere mellem og koble tre forskellige systemer eller institutionstyper,
nemlig kommunen, kommunale og offentlige virksomheder samt en række
uddannelsesinstitutioner. En af de største udfordringer for Campus Västervik ligger imidlertid
i netop denne mægleropgave, da Campus Västervik og andre svenske læringscentre
oplever at det er særdeles svært at motivere uddannelsesinstitutioner til at indgå i et
samarbejde, hvor deres uddannelser udbydes gennem et læringscenter. Dette skyldes
blandt andet at de svenske uddannelsesinstitutioner reelt ikke er forpligtet til at udbyde
uddannelse gennem læringscentrene, og der dermed ikke er noget incitament for at
universiteter og højskoler skal samarbejde med læringscentrene. Hos Campus Västervik
oplever man desuden at forhandlinger med uddannelsesinstitutionerne er langsommelige og
at traditionsbundne institutioner har svært ved at imødekomme læringscentrets behov for
hurtighed, fleksibilitet og løbende udvikling af nye uddannelsestilbud. Hos Campus Västervik
har man gennem længere tid haft det som en prioriteret indsats at motivere og bygge
partnerskab op med relevante uddannelsesinstitutioner, og på et nationalt niveau arbejdes
der i øjeblikket på at inddrage staten for at få uddannelsesinstitutionerne til at være mere
fleksible i forhold til samarbejde med læringscentrene.
Endnu en vigtig erfaring fra Campus Västervik omhandler den undervisningsstrategi, der
afspejler sig i undervisningen på læringscentret. Undervisningen foregår primært som
parallelundervisning via videokonferenceudstyr, hvor studerende og mentorer mødes fysisk
på campus og kan kommunikere synkront med deres underviser og øvrige medstuderende,
som befinder sig på en eller flere uddannelsesinstitutioner. Man kan således sige at det
didaktiske setup for parallelundervisningen forsøger at mime traditionel klasserums
undervisning med understøttelse af videokonferenceteknologi som det primære
kommunikationsmedie mellem underviser og studerende. Den indsamlede empiri fra
besøget på Campus Västervik viser, at der er en udbredt tilfredshed hos de studerende med
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den undervisning, de får tilbudt i læringscenteret, og det har en stor betydning for dem, at de
slipper for lang transporttid i forbindelse med deres studie. Gennemførselsprocenten for
studerende indskrevet ved Campus Västervik ligger stabilt på omkring 95%. Hos Campus
Västervik anser man udvikling af parallelundervisningsdidaktik for vigtig, men man erkender
samtidig at det er ikke har været et prioriteret indsatsområde. Der er med andre ord et meget
stort potentiale for innovation af undervisningsstrategien i form af læringscentrets didaktiske
design, idet planlægningen og gennemførelsen af koblingen mellem læringscenter og
uddannelsesinstitution med fordel kan nytænkes med afsæt i nyeste viden om didaktisk
teori.

3.2 Islandske erfaringer (Käflavik)
Kontekstualisering
Fra den 2114 oktober 2015 besøgte deltagerne i Nordplus projektet en række
uddannelsessteder i Käflavik og nærmeste omegn. Käflavik er en islandsk by med cirka
10.000 indbyggere og ligger Reykjanesregionen i det sydvestlige Island. Sammen med
Njarðvík og Hafnir udgør den kommunen Reykjanesbær,5 der har 13.256 indbyggere.
Island er et land med områder hvor der bor relativt få mennesker. Hvis alle på Island skal
have mulighed for at tilgå uddannelser kræver det at de udbydes fleksibelt. Det har
uddannelsesstederne løst på forskellig vis.

Præsenterede formater og besøg
Vi besøgte en række uddannelsessteder på Island: Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
(MSS), Fisktækniskólinn, Háskólabrú Keilir, Keilir Aviation Academy. De tilbød mange
forskellige uddannelser og var forskelligt organiseret.
Det første besøg foregik på Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum center for livslang læring
(MSS), der er et center oprettet i 1997. MSS er i forhold til study lab projektet interessant
fordi, man her har kunne samle vidt forskellige studerende og uddannelser og opbygge et
studiemiljø, netop opbyggelsen af gode studiemiljøer er helt centralt for at opbygge og
opretholde et study lab. På uddannelsesstedet udbydes meget forskellige uddannelser, og
der er opbygget en række faciliterende funktioner, der kan understøtte de mange forskellige
udbud. MSS’ formål er at udbyde kurser og uddannelser til studerende og firmaer.
Der udbydes fx: Islandske sprogkurser for indvandrere, fremmedsprog, erhvervskurser for
sundhedspleje og sociale medarbejdere, og kurser for medarbejdere i turistindustrien. MSS
tilbyder desuden læringsfaciliteter for universitetsstuderende i området og faciliteter og
udstyr til fjernundervisning. De studerende er oftest fysisk tilstede og modtager
undervisningen på stedet. MSS er en del af en større organisering af uddannelsessteder på
Island, der er i alt 10 hovedcentre og 34 undercentre i samarbejdet. Et godt
uddannelsesmiljø er ikke en entydig størrelse (Misfeldt & Holst 2010), på MSS havde man
skabt et uddannelsesmiljø, beliggende sammen med et butiksmiljø. De har formået både at
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skabe rum hvor mange studerende og undervisere kan færdes og hvor holdundervisning,
selvstændige fjernstudier, og studiegrupper kan samles og studere.
De tre øvrige besøg foregik på uddannelsesinstitutionerne Fisktækniskólinn (fiskeriskolen),
Háskólabrú Keilir (højskolen Keilir), og Keilir Aviation Academy (Keilir flytræningsakademi).
Disse institutioner er for Study Lab projektet særligt interessante, fordi de alle med succes
benytter flipped learning. Flipped learning er en form for undervisning der ‘vender det
traditionelle læringsmiljø’ ved at leverer instruktioner og indhold, ofte online, uden for
undervisningsrummet. I undervisningsrummet foregår i højere grad vejledning og facilitering
end der afvikles underviser oplæg. Det betegnes også som et ‘spejlvendt klasseværelse’ i
det der er en sket en omfordeling i forhold til hvad der traditionelt har været defineret som
lektier og hvad der har været defineret som undervisning. Flipped learning er en del af
begrebet blended learning (Bergmann & Sams 2014A, Bergmann & Sams 2014B,
Hachmann & Holmboe 2014) .
Blended learning er i dag et kendt begreb inden for undervisning, men der ses forskellige
opfattelser af ordene. Vi vil definerer blended learning som undervisning der “integrerer
netbaseret undervisning med tilstedeværelsesundervisning på en planlagt, pædagogisk
udbytterig måde, som ikke bare kombinerer, men har pædagogisk gavn af at integrere
tilstedeværelsesaktiviteter med netbaserede aktiviter og omvendt” (Vignare 2007,
Frederiksen et. al 2013). Undersøgelser viser at blended learning kan fremme den
pædagogiske kvalitet (Garrison 2012, Nazarenko 2015), og at flipped learning understøtter
læring(Thompson & Martin, 2016). Dette har også været oplevelsen på de islandske
uddannelsesinstitutioner. På højskolen i Keilir (HK) oplever de at der med flipped classrom
bliver:
●
●
●
●

Uddelt højere karakterer
Færre adfærdsproblemer.
Studerende, lærere og forældre mere tilfredse.
Flere uafhængige studerende.

HK er et uddannelsessted der beskriver sig selv som Broen til et universitetet. De tilbyder
adgangskurser til universiteterne. De tilbyder fire linjer: Samfundsvidenskab og jura,
Humaniora, Business administration og økonomi, Teknik og naturvidenskab. De
samarbejder med Islands universitet om udbuddet af uddannelser. Uddannelsen tager to år.
Der er i alt 227 Studerende indskrevet på uddannelsen, 125 der modtager fjernundervisning
(elæring) og 102 lokale studerende.
Kønsfordelingen er 30 % mænd og 70 % kvinder på uddannelsen. Uddannelsen har en
gennemsnitlig alder på 32 år, og et frafald på 30%.
Undervisningsinstitutionen udbyder alle deres linjer som flipped classroom.
Skolen henviser desuden også til nedenstående video, som de beskriver som en del af
begrundelsen for valget af flipped classroom:
https://www.youtube.com/watch?v=7seuXKZNdp0
Flytrænings organisationen Keilir Aviation Academy benytter også flipped learning i deres
kurser. De udbyder følgende programmer og kurser: Integreret Professional Pilot Program,
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Private Pilot Licence, Erhvervsmæssigt pilotcertifikat, Instrument Rating, Licens
konvertering, Flight Instructor Bedømmelse, Cabin Crew Training Course, Aircraft Engineer
Program, Air Traffic Control Kursus, Flight Dispatcher Kursus.
Ikke alle dele af uddannelserne udbyde som flipped classroom, men en del af tiden på de
enkelte uddannelser foregår online. De studerende ser fx en række højkvalitets videoer
efterfulgt af en række selvevaluerende tests. De studerende organiseres også i grupper der
indbyrdes samarbejder om opgaver og får vejledning af en erfaren instruktør.
At dele af kurset foregår online har betydet af større dele af studiet kan være selvstudie, og
dermed har det gjort det mere fleksibelt for studerende der ikke har bopæl i nærområdet.
Også fiskeriskolen Fisktækniskólinn, udbyder uddannelse via flipped learning. Skolen
startede med at udbyde uddannelser i 2011. Målgruppen er først og fremmest personer der
allerede er i fiskeindustrien. Uddannelsen opstod som følge af øgede krav til fiskerne og
industrien, hvor det at være fisker og være i fiskeindustrien kræver større viden og tekniske
færdigheder end tidligere. Mange af uddannelsens studerende er allerede ansatte i
branchen, og uddannelsesstedet betegner dem derfor som lidt ældre. Der er pt. 100
studerende. Der er cirka 15 studerende pr hold. Fiskeriskolen er pt. privat men håndterer
også offentlige midler. De studerende kommer fra hele Island og det besværliggør face to
face (synkron) undervisning, samtidig arbejder de studerende ofte på forskellige tidspunkter,
så undervisning af alle studerende samtidigt er også besværligt, derfor benytter
uddannelsen både synkrone og asynkrone digitale teknologier.
Uddannelsen består af 50% teori og 50% praksis og tager et år. Stedet udbyder ved siden af
kortere kurser. En del studerende tager online uddannelsen mens de er på deres
arbejdsplads det vil sige fra båden eller på fabrikken, de lægger det ind i arbejdsdagen så
det passer med at de kan tage uddannelsen når ikke er spidsbelastninger i produktionen
eller fiskeriet. De fleste får arbejde bagefter eller bibeholder deres job.
Inden de studerende påbegynder uddannelsen skal de tage et kursus i online læring, dette
kursus beskrives af underviserne som :”De skal lære at lære gennem en computer”. Der
benyttes ingen bøger på uddannelsen, alt ligger online.
Underviserne oplever det som vigtigt at have en særlig tæt kontakt med den studerende, når
meget af uddannelsen foregår online, det er tidskrævende, men de oplever at det giver gode
resultater.

Erfaringer
På de besøgte uddannelsesinstitutioner var man positive overfor brugen og udbyttet af
flipped learning, man havde først og fremmest følgende begrundelser for at udbyde
uddannelser via flipped learning:
1. Geografiske hensyn, de studerende kan tage mest muligt af deres uddannelse
hjemmefra eller i nærområdet.
2. Fleksibiliteten, det er lettere at kombinere uddannelse og arbejdsliv, hvis studiet er
fleksibelt
3. Øget læringsudbytte, egne og andres undersøgelser viser at det kan øge de
studerendes læring i forhold til udelukkende traditionel undervisning.
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Som det ses af beskrivelserne af de besøgte uddannelsessteder, er uddannelserne på
Island tænkt fleksibelt, dvs. at de studerende ikke nødvendigvis behøver at tilbringe al
studietiden på udbudsstedet, og at mange af læringsressourcerne kan tilgås på et tidspunkt
der passer bedst ind i den studerendes hverdag. Ingen af de ovenstående steder vil dog
kunne gå under betegnelsen Læringscenter, men alle har elementer fra et Læringscenter.
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS) har mange af elementerne, fordi man tilbyder
læringsfaciliteter og teknisk udstyr til universitetsstuderende der er indskrevet ved en anden
undervisningsinstitution. Samtidig er det et uddannelsessted der udbyder mange
uddannelser under samme tag, og har en høj grad af lokal forankring i deres samarbejde
med lokale virksomheder og institutioner. De øvrige institutioner arbejede med Flipped
learning. På Fisktækniskólinn (Fiskeriskolen) kunne man se hvordan de online med stor
succes kunne undervise personer der i mange år ikke havde været indenfor i
uddannelsesverden, hvilket er interessant, ud fra et deltagerperspektiv på læringscentre. De
to uddannelsesinstitutioner i Keilir viste hvordan flipped learning kunne bidrage til et højere
fagligt niveau og hvordan det kunne hjælpe dem der fysisk havde langt til
uddannelsesstedet.

3.3 Norske erfaringer (Lillehammer)
Kontekstualisering
Fra den 7.8. december 2015 besøgte deltagerne i Nordplusprojektet Lillehammer.
Lillehammer er en norsk by – og kommune  med godt 25.000 indbyggere og ligger i
Guldbrandsdalen i det østlige Midtnorge. Norge er 9 gange større end Danmark, men har
cirka en halv mio. færre indbyggere, og der er derfor mange områder med relativt få bosatte.
Der er derfor også i Norge brug for fleksible løsninger på uddannelsesudfordringer.

Præsenterede formater og besøg
Vi besøgte Högskolen i Lillehammer/University College Lillehammer, og hørte om
undervisning via campus NOOA 
http://www.nooa.no/nettstudier/
.
I Norge arbejder en del uddannelsesinstitutioner med forskellige former for elæring. Lokalt i
Lillehammer opstod elæringsuddannelse særligt i forbindelse med, at Lillehammer var vært
for VinterOL i 1994, idet mange bygninger skulle bruges ved OL. Og der var derfor ikke nok
bygninger til uddannelse i byen. I forbindelse med vinterOL benyttede högskolen
videokassetter, som blev sendt til de studerende. Hermed var grunden til elæring lagt, og
Högskolen begyndte derefter at oprette hjemmesider, og senere oprettedes Senter for
Livslang Læring (SELL).
Universitetet er desuden bygget op omkring uddannelser vedrørende turisme,
oplevelsesøkonomi og tv og filmuddannelserne. Senter for Livslang Læring samarbejder
dog ikke med disse institutter. Der findes både filmudd og NRKudd, men det smitter ikke af
på resten af Høgskolen – det kunne være en anledning til at integrere medier i resten af
undervisningen, men de beskrives som relativt isolerede.
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SELL blev etableret i 1990 og er en selvfinansieret enhed, og har 20 fuldtidsansatte. Man
undersøger, hvad der er et marked for at udbyde og opbygger så miljøet. Eksempelvis
udbydes mange kurser for lærere pga. en ny norsk skolestruktur. Der er 200 skoler med og
6000 lærere, og der satses på en gennemførselsprocent på 80%. SELL bruger mange
ressourcer på at servicere de studerende, det er vigtigt at studiet fungere for de studerende,
for de har ofte arbejde og familie ved siden af studiet. De skal derfor kun bruge deres
ressourcer på de vigtigste ting.
Der er ansat en projektkoordinator, som står for hver enkelt undervisningsområde, og disse
koordinatorer har en tæt kontakt til både området og de studerende. Fx er der ansat en lærer
til at holde kontakt med skoler og lærere og en person inden for rejseindustrien til at have
kontakt med rejsebranchen og dem, der deltager i turistkurserne. Der arbejdes ud fra
devisen, at hvis ikke der er projektledelse – så dropper de studerende ud. 61 %
gennemfører den først og fremmest asynkrone online uddannelse på normeret tid. Instituttet
var oprindeligt baseret på pædagogik, psykologi og didaktik, men har nu et endnu bredere
sigte. I 2000 havde SELL 1200 studerende, nu er antallet 5000. Der er 6500
MOOCstuderende ud over de øvrige studerende. Man benytter de asynkrone teknologier til
undervisning, pga fleksibiliteten og fordi det er de teknologier har erfaringer med nu. Der er
også et ph.d og et masterprogram.
Vi ‘besøgte’ også Campus NooA (Nordic open online Academy) der er et online campus.
Her i 2016 er der 1500 oprettede brugere fra 25 lande. Campus NooA er godkendt af
Utdannings og forskningsdepartementet i Norge efter lov om voksenopplæring. NooAs mål
er at blive et internationalt kendt center der:
1. er en attraktiv partner for undervisere og organisationer som vil producerer
og formidle asynkone kurser.
2. giver deltagerne stor fleksibilitet og læring.
3. er akkrediteret i flere lande.
4. har studerende fra mange lande.
5. leverer kurser på forskellige sprog, først på: engelsk, tysk, portugisisk,
spansk, fransk, norsk, svensk og dansk.
6. er blandt Nordens største leverandører af asynkrone kurser.
Der skal betales for deltagelse i Campus NooA’s kurser, Campus NooA tilbyder gratis kurser
om det at være netstuderende til alle indskrevne studerende. Der udbydes en lang række
kurser, pt har der været udbudt mere end 80 forskellige, og der er ønsker om stadig at
udvide udbuddet. På Campus NooA kan man fx tage : forfatter, leder, og turistkurser.
Campus Nooa, benytter platformen Moodle, derfor hørte vi også på opholdet i Lillehammer
om funktion og opbygning af Moodleplatformen. Campus Nooa har især bidraget til
projektet, ved at vise og fortælle om de didaktiske fordele og ulemper ved en asynkron
online undervisning og ved at belyse hvad fleksibiliteten betyder for de studerende.
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Erfaringer
Den asynkrone undervisning er kendetegnet ved at den studerende selv bestemmer
tidspunkt, sted og tempo. I Norge har den asynkrone undervisning rødder tilbage til den
tidlige fjernundervisning der først og fremmest foregik i form af brevundervisning, senere via
VHS bånd(som skildret her over), og til sidst begyndte man at anvende online teknologier. I
Norge er det tydeligt at man har arbejdet mange år med asynkron undervisning, dette ses fx
ved at der er etableret professionelle produktionsteams på Högskolen, og ved at
undervisningen udbydes og godkendes af det etablerede uddannelsessystem.
Den asynkrone undervisnings nyeste skud på stammen er MOOC’s (Massiv, Open, Online
Courses) MOOCs opstod for første gang i USA som et kursus, der blev udbudt ved
University of Manitoba i 2008. Det nye ved MOOCs er at der i princippet kan være næsten
en uendelig mængde af deltagere på kurset (Hatzipanagos, 2015), samtidig med at
undervisningen udbydes gratis. På Högskolen i Lillehammer udbyder de også med succes
MOOCs, og ser det som et supplement til de øvrige kurser de udbyder. Det viser at der
blandt studerende er efterspørgsel på mange forskellige typer af asynkron undervisning.

3.4 Færøske erfaringer (
Suð
ur
oy
)
Kontekstualisering
I perioden 24.25. februar 2016 besøgte Nordplus Study Labs gruppen Færøerne, hvor der
blev aflagt studiebesøg på Thorshavn College, som er Færøernes største
uddannelsesinstitution med 250 ansatte og over 1500 elever. Uddannelsesstedet består af
tre fusionerede gymnasieskoler, som udover gymnasieuddannelse også udbyder
HDuddannelse (erhvervsøkonomisk efteruddannelse). Studerende kan vælge at tage
HDuddannelsen ved at flytte til Danmark og følge undervisning på en dansk
uddannelsesinstitution, men der er også mulighed for at blive boende på Færøerne og følge
den samme undervisning gennem synkron og asynkron fjernundervisning.
Nordplus Study Labs gruppen besøgte desuden Fjernundervisninscenter Fjarlestrardepilin,
som er omdrejningspunktet for dette afsnit, idet studiestedet fungerer som et læringscenter
og størstedelen af undervisningen foretages gennem synkrone og asynkrone koblinger til
uddannelsesinstitutioner. Fjernundervisninscenter Fjarlestrardepilin ligger i Vágur på
Suð
ur
oy
, den sydligste ø på Færøerne. Der bor ca. 4.500 indbyggere på S
uð
ur
oy
, hvoraf ca.
1360 er bosat i Vágur. I Vágur findes desuden en havn med et skibsværft og flere
fiskefabrikker, og byen huser derudover en lægeklinik, et mindre hotel, en bank og et antal
butikker. For 100 år siden var S
uð
ur
oy
det sted, hvor velhavende færinger boede, men
indbyggertallet er faldet drastisk siden 1920 og området er i dag præget af arbejdsløshed,
særligt i sæsoner hvor fiskeindustrien lukker ned, og mange arbejdspladser er nu lukket.
Som en konsekvens af denne udvikling er mange beboere, særligt de yngre generationer,
flyttet fra øen og der fødes færre børn på Suðuroy.
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Der er på øen mulighed for at tage en social og sundhedshjælperuddannelse og der
tilbydes praktik i banker og i fiskeindustrien. Alle andre uddannelser skal tages andre steder
på Færøerne eller i udlandet. For at imødekomme Færøernes målsætning om at “alle har ret
til uddannelse” har man oprettet et læringscenter i Vágur, Fjernundervisninscenter
Fjarlestrardepilin, som gennem synkrone og asynkrone koblinger giver øens borgere
mulighed for at gennemføre et kursus eller en uddannelse, som udbydes af
uddannelsesinstitutioner andre steder på Færøerne eller i udlandet.

Præsenterede formater og besøg
Fjernundervisningscenter Fjarlestrardepilin er et tilbud til de borgere på Suðuroy, som
ønsker at tage en uddannelse, hvad enten der er tale om en højere uddannelse, en
supplerende uddannelse eller anden kompetencegivende uddannelse.
Læringscenteret åbnede i april 2013 med den målsætning at tiltrække mindst én studerende
det første år, hvor i alt fire studerende endte med at gennemføre et studieforløb. I dag har i
alt 15 studerende gennemført en uddannelse gennem læringscentret, og ca. 800 studerende
har fulgt kortere eller længere forløb i læringscentret.
Centeret’s målgruppe er studerende, som ønsker at gennemføre en videregående
uddannelse, få et uddannelsesløft (f.eks. endnu en mastergrad) eller en ny og bedre
uddannelse grundet f.eks, sygdom eller arbejdsløshed. De studerende, som følger et forløb
på læringscenteret, får tilskud til transport fra staten samt dansk SU såfremt uddannelsen er
SUberettiget. Færingerne har samme rettigheder til uddannelse og økonomisk støtte, som
nordiske borgere.
Læringscentret samarbejder med uddannelsesinstitutioner på Færøerne om at udbyde
videregående uddannelse, men da uddannelsestilbuddene er forholdsvis begrænsede på
Færøerne, prioriterer læringscenteret også at etablere samarbejder med
uddannelsesinstitutioner i andre land, f.eks. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien. De
fleste uddannelser, som udbydes gennem læringscentret, udbydes fra netop disse lande.
Læringscenteret er konstant på udkig efter nye relevante uddannelser, som allerede
udbydes online i andre lande, men man har ingen systematisk tilgang til at afdække lokale
arbejdsmarkedsbehov for kompetenceudvikling. Læringscentret tager udgangspunkt i den
enkelte borgers ønske om uddannelse og forsøger at etablere samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, som udbyder online uddannelse og kurser, som matcher
borgernes ønsker og behov.
Læringscenteret tilbyder desuden studievejledning til læringscentrets studerende, ligesom
potentielle ansøgere vejledes i uddannelsesmuligheder, ansøgningsprocedurer,
studieøkonomi osv. Ansøgere, som ønsker at tage en uddannelse, som udbydes af en
uddannelsesinstitution i et andet land, skal søge om optagelse gennem det
ansøgningssystem, som anvendes i det pågældende land (f.eks. KOTsystemet i Danmark).
Fjernundervisningscenter Fjarlestrardepilin er placeret i en bygning med faciliteter til både
synkron holdundervisning og gruppearbejde, og der er fokus på, at de studerende skal føle
sig som en del af et studiemiljø. Den undervisning, som finder sted i læringscentret, foregår
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typisk synkront via videoopkald til en uddannelsesinstitution gennem en iPad samt på de
online læringsplatforme, som uddannelsesinstitutionerne anvender. Setuppet indebærer, at
en eller flere studerende i Fjarlestrardepilin (og evt. fra andre lokationer på Færøerne)
digitalt kobles til en underviser og andre studerende, som befinder sig et andet sted på
Færøerne eller i et andet land. I forbindelse med enkelte uddannelser er der en underviser
fysisk tilstede i læringscentret, f.eks. på pædagoguddannelsen, hvor der i februar 2016 for
første gang i centrets historie er startet et hold med 21 studerende, som kommer fra
forskellige steder på Færøerne. Dette hold modtager parallelundervisning en gang om ugen
samt hver femte weekend, og en underviser er regelmæssigt fysisk tilstede i forbindelse med
undervisning og vejledning.

Erfaringer
Fjernundervisningscenter Fjarlestrardepilin fokuserer som beskrevet ovenfor deres
uddannelsestilbud omkring den enkelte borgers ønsker. Læringscentret fungerer på denne
måde som en successful mægler mellem den enkelte borger og relevante
uddannelsesinstitutioner. Fjernundervisningscenter Fjarlestrardepilin agerer ikke mægler
mellem private og offentlige virksomheder, borgere og uddannelsesinstitutioner, som vi har
set det andre steder, men er opmærksom på potentialet i at kortlægge lokale
arbejdsmarkedsbehov og etablere samarbejder med uddannelsesinstitutioner, som matcher
disse konkrete behov.
I Vágur er man særligt dygtige til at skabe kontakt til og vejlede borgere, det være sig
studerende i læringscentret såvel som potentielle ansøgere, og centrets succes kan til dels
tilskrives en ledelse med stærke kompetencer i at skabe kontakt til og samarbejde med
uddannelsesinstitutioner i udlandet. Desuden skal det nævnes at der bag etableringen af
læringscentret står et meget stærkt og engageret lokalsamfund, og flere af centrets ansatte
er frivillige, som ønsker at bidrage til den videre udvikling af Fjernundervisningscenter
Fjarlestrardepilin.

3.5 Grønlandske erfaringer (Sisimiut)
Kontekstualisering
I perioden 1922 april besøgte Nordplus Study Labs gruppen Sisimiut (Holsteinsborg),
Grønland. Byen er Grønlands næststørste med et indbyggertal på 5460 personer. Givet det
enorme landareal Grønland dækker, er det ikke overraskende at Grønland har verdens
laveste befolkningstæthed med 56.370 indbyggere. Der er langt i mellem byer og bygder.
Transport (luftfart, sejlads) i mellem byer og kommunikation (telefon og internet) er derfor i
høj grad underlagt væsentlige begrænsninger. En meget vigtig faktor i forståelsen af casen
er betydningen af den Grønlandske kultur for uddannelsessystemets fungeren. Grønland
udgør en ‘ekstrem case’ både i forhold til infrastrukturelle udfordringer og i forhold til kultur
som betydende faktor i uddannelsespraksis.
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Præsenterede formater og besøg
Studieturen bød på besøg på to uddannelsesinstitutioner, Qeqqata akademi og Teknikimik
ilinniarfik (KTI). Derudover et videomøde med Anders Øgaard, der præsenterede sin Ph.d.
Fjernundervisning i skolen i Grønland
og et mundtligt oplæg af Elæringskonsulent Barfuss
Ruge der står for firmaet internettikkut.gl. Fælles for præsentationerne og besøgene var
fortællingen om den Grønlandske kultur’s betydning for den praksis der udfolder sig omkring
uddannelse  dels de resultater uddannelsessystemet opnår og dels hvordan uddannelserne
i høj grad lykkedes med at finde frem til konstruktioner der ikke baserer sig på kulturelle
antagelser, men er tilpasset Grønlandsk temperament, adfærd og levevis. Et meget tydeligt
konkret eksempel var optegningen af den Grønlandske kultur som en der værdsætter ‘den
beskedne kompetente’  det vil sige en person der til trods for at besidde en kompetence
eller viden ikke forsøger at gøre væsen af sig og hellere starter med at bedyre sin uvidenhed
frem for at fremhæve sig selv. En sådan person vil let blive overset i en uddannelseskultur
der løber an på at elever markerer sig i timerne og er opsøgende i deres arbejde.
Kulturens betydning viser sig i store frafaldstal. Mange finder ud af at de ikke er
uddannelsesparate. For unge er det svært at være væk fra familien, både for den unge men
også for vedkommendes forældre. Malene Larsen fra Qeqqata akademi, som blandt andet
rummer uddannelser der opkvalificerer voksne til folkeskolens afgangsprøver eller til
optagelse på de almene erhvervsuddannelser, ser også dette billede hos deres målgruppe.
Mange prioriterer ikke eksaminer på dagen og må efterfølgende vente til næstkommende
eksamensdato; andre er ikke forberedt på hvad et uddannelsesforløb kræver af indsats.
Sproget er stor integreret del af denne udfordring og udgør en mangefacetteret udfordring.
Grønlændere fra forskellige områder forstår ikke nødvendigvis hinanden. Dansk er
andetsprog og engelsk tredje sprog (nogle gange tredje og fjerde sprog på grund af de
grønlandske dialekter), men beherskes på forskellige niveauer på tværs af befolkningen. Der
er et begrænset udvalg af lærematerialer på grønlandsk og det er på nogle områder svært at
finde kvalificeret arbejdskraft der er i stand til at varetage uddannelse på grønlandsk.
Studiegruppen fik præsenteret et billede af Grønlændere der geografisk, familiært og
kulturelt er meget tæt forbundne med deres familie, til et punkt hvor den prioriteres over alle
andre hensyn. Det skaber udfordringer i et system der har indbyggede antagelser om
studerende der agerer som individualister i deres prioriteringer. Et eksempel på hvordan
uddannelsessystemet anerkender dette er Erhvervsuddannelserne (EUD) og de gymnasiale
uddannelser (GUX) der udbydes på Teknikimik ilinniarfik (KTI) i Sisimiut. Inspektør for EUD
Finn Olmestrup og Lotte Mundus  GUXSisimiut koordinator  forklarer hvordan skolen har
oprettet egne kollegier i en erkendelse af at de studerende ikke ønsker at forlade familien.
På kollegiet er der plads til 350 mennesker, hvilket for indeværende kun lige dækker
behovet. Elever fra 15 år og op kommer fra hele kysten (2 byer, 6 bygder) for at bo på
kollegiet i op til 3 år. Kollegiet giver studerende med familie mulighed for at medbringe hele
familien i en kollegielejlighed, mens den studerende eksempelvis tager et
brancheskoleophold over 10 uger som grundforløb. Skolen anviser i perioden plads til børn i
skole og børnehave. For de unge studerende uden familie er der ansat en oppasser der
hjælper med daglige gøremål og rutiner. Ligesom der er tiltag på plads for at sikre at de
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studerende når frem sørger skolen for transport (slædehund, helikopter, kystbåd). Kollegiet
er et eksempel på hvordan uddannelsesinstitutioner i Grønland arbejder med at udvikle og
modernisere danske uddannelsesformater, så de er tilpasset til Grønland. Andre eksempler
er at studerende har:
●
●
●
●

mulighed for at gennemføre praktik lokalt  mester i egen bygd eller by
adgang til 2 sproget faglærer
muligheden for at gennemføre prøver og eksamen på grønlandsk med 2 sproget
censor og en tolk der hjælper ved eksamen.
ret til en betalt hjemtransport om året.

Disse tiltag slår bro mellem kontekster som en studerende normalt selv ville skulle prioritere
og mediere i mellem (f.eks. skolekontekst og hjemmet). Når kontekster således er koblede
fastholdes de studerende kontinuerligt i en studieaktivitet, der ellers ville være præget af
mange overgange fra en kontekst til en anden. Et andet eksempel på det gavnlige i sådanne
koblinger ses når studerende gennemfører praktikophold. For at fastholde de studerendes i
et skolerelevant mindset og træne boglige opgaver, mens de er væk fra skolen, får de
studerende tilsendt koblingsopgaver, hvor de skal løse opgaver der tilsendes, men hvor
løsningen skal findes på deres praktikplads (eks. ‘hvad er en flunk?’  flunken findes og der
udregnes geometriopgaver). Et sidste eksempel på innovative tiltag er skolens produktion af
en række korte videoklip på grønlandsk. Videoerne overkommer ovennævnte sproglige
vanskeligheder og dysleksi, samtidigt muliggør de læring på steder og tidspunkter hvor
internet enten ikke er tilgængeligt eller meget dyrt.
Uddannelsesinstitutionerne har også på andre måder fokus på mekanismer der stilladserer
de studerende til at fastholde og gennemføre uddannelse. Lotte Mundus forklarer hvordan
gymnasiet bruger mange ressourcer på at vejlede de studerende. Her er gået antropologisk
til værks idet man har sat sig ind i de problemer de studerende oplever og deres grunde til
frafald. Studievejledning har samtidigt meget dialog med familierne. Der bliver holdt
forældreaftener og samtaler via Skype forbindelser, hvor det klarlægges hvad skolen kræver
af forældre og studerende. En del af studievejledningen er også at håndtere frafaldne
studerende og vejlede dem videre i anden retning. På lærersiden bruges der ligeledes
mange kræfter. Nye lærere introduceres til Grønlandske forhold på ‘Nylærerkursus’ og
kursus i andetsprogspædagogik. Der er ligeledes oprettet en lektiecafé der sørger for at de
mange skriftlige opgaver bliver producerede.
KTI Campus (Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Illinniarfik  Grønlandsk Tekniske Skole)
rummer ud over erhvervsuddannelser og gymnasieuddannelser også råstofskolen, der
uddanner entreprenører til mine og offshore industrien, samt den arktiske ingeniør
diplomuddannelse ARTEK, som er et samarbejde mellem Grønland og DTU om forskning,
undervisning, innovation og myndighedsbetjening på det tekniske område. Egil Borchersen,
studieleder ARTEK forklarer at den arktisk ingeniør uddannelse er en professionsbachelor (3
1/2 år bachelor + 2årig master overbygning), arktisk semester  del af master extreme
engineering (feltarbejde med 2030 studerende i august). Uddannelsen har samme krav som
en dansk ingeniøreksamen og består af 8 semestre: 3 semestre i Sisimiut, 2 semestre på
DTU Ballerup, 1 semester ingeniørpraktik arktis, 2 semestre på DTU eller andet relevant
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universitet, samt et afgangsprojekt om arktisk emne. Uddannelsen optager studerende fra
både Grønland og Danmark, såvel som andre dele af verden.
Hans Hinrichsen, uddannelseschef på råstofskolen, fortæller hvordan råstofskolen er blevet
til som et initiativ til at uddanne lokal grønlandsk arbejdskraft til mine og offshore
industrierne. Målgruppen er voksne grønlændere, særligt fra fiskeindustrien, der gerne vil
omskoles til dette erhverv. Til at starte med fik skolen hjælp fra lignende skoler i Canada og
Norge til at etablere et ‘common core’ for nye minører. De har gjort meget ud af at være
internationalt anerkendte, således er skolen certificeret af blandt andet Norge. Råstofskolen
har vist sig at være en stor succes. 1061 grønlændere har været på skolen og fået
kompetencer. En råstof uddannelse placeret i et inuitsamfund har vist sig at gøre
uddannelsen interessant for alle andre grupper med inuit baggrund. Der er således planer
om at etablere samarbejdsaftaler, så studerende fra andre lande kommer til Sisimiut for at
tage denne uddannelse.
Teknisk er især gymnasiet langt fremme i bestræbelserne på at benytte online og elærings
undervisningsformer, projektbaseret undervisning med projektstyringsværktøjer, samt
tekniske læremidler (ipads, sociale platforme, Ebøger og Ibøger, værktøjer såsom trello,
asana, edmodo). Der er afprøvet eksaminer (både skriftlige og mundtlige) via et online
system og censorer retter opgaver online. I forhold til ARTEK består undervisningsformerne
primært af velkendte formatet. Der anvendes således ikke nogen Learning Management
System (LMS). Der har været afprøvet en form for fjernundervisning; videoforelæsninger
med en htx lærer til stede for at besvare faglige spørgsmål og vejlede ved opgaveøvelser og
forelæsninger via Skype med direkte dialog mellem undervisere på DTU Lyngby og
studerende i Sisimiut. Der er skaffet økonomisk støtte i år til at afprøve og udbygge
mulighederne for fjernundervisning via internettet.

Erfaringer
KTI Campus er et unikt udtryk for en måde at tænke uddannelse der kendetegner de
personer og øvrige institutioner som Nordplus projektet er blevet præsenteret for i Grønland.
KTI samler alle uddannelser i samme campus miljø. Tænkningen er at “man kommer ind af
døren 9.klasse  og så skal man kunne køre hele vejen til en ph.d. i princippet  og kunne
vejledes i alle retninger” som Lotte Mundus udtrykker det. Uddannelsesinstitutionerne har
dermed betydelig succes med at få vejledt de studerende i den rigtige retning, få samlet op
på studerende der ellers ville være i risiko for ryge i mellem sprækkerne og at få støttet de
studerende i at gennemføre uddannelserne. 10% af befolkningen i Sisimiut er under
uddannelse. Dette til trods for at samtlige af de interviewede uddannelser rapporterede
meget høje frafaldstal, problemer med teoretiske fag og boglig indlæring og, som tidligere
nævnt, vanskeligheder i forhold til at forene uddannelseskrav med aspekter af Grønlandsk
kultur. En del af forklaringen på succesen synes at være en betydelig grad af velvilje og en
høj grad af samarbejde mellem de relevante aktører. Eksempelvis er Center for national
vejledning tilgængelig for alle studerende i Sisimiut, ligesom kommunen opleves som meget
lydhør og samarbejdsvillig af uddannelsesinstitutionerne. Et andet aspekt er fokus på
konkrete løsninger (eksempelvis: er problemet afstand?  så arrangerer vi transport. Er
problemet aflevering af opgaver?  så arrangerer vi lektiecafé, så opgaverne bliver lavet,
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etc.). Der er således fokus på at rydde praktiske og logistiske forhindringer af vejen, så
studerende kan fokusere på deres studier. Et tredje aspekt er at miljøet tydeligvis har et
ambitiøst sigte og en række meget engagerede medarbejdere, der brænder for at
afprøve nye former og tiltag. Et eksempel er deltagelsen i Nordplusprojektet ‘Biophilia’ der er
et samarbejde om faglige forløb med folkeskolen, Musikskolen og andre
uddannelsesinstitutioner.
Resultatet er at uddannelsesinstitutionerne har  uden nødvendigvis at italesætte det
således  etableret effektiv vejledning af deres studerende der understøtter deres vej
gennem uddannelsessystemet. Sat overfor udfordringen med et højt frafald betyder god
vejledning eksempelvis at EUD oplever ‘negativt frafald’ på visse årgange, det vil sige hold
der slutter flere end de er startet, fordi studerende der tidligere er faldet fra vender tilbage og
samler uddannelsen op igen. Ved at placere uddannelsesinstitutionen som nøglepunkt og
koordinator er der skabt koblinger der tydeliggør uddannelsens relevans for den studerende
og får centrale aktører til at tale sammen og koordinere deres aktiviteter. Det er også tydeligt
at især råstofskolen er vidnesbyrd om en meget effektiv kortlægning af behovet for
arbejdskraft indenfor bestemte industrier og at oprettelsen af sådan en skole, der samtidigt
henvender sig til en større målgruppe end den Grønlandske, viser den strategiske
prioritering i forhold til en satsning på at uddanne relevante og efterspurgte kompetencer.
Grønlands store infrastrukturelle problematik er deres ITinfrastruktur som for indeværende
hviler på at større byer er forbundet med søkabel, mens resten af landet er afhængig af en
række mobilsendemaster. Sisimiut forventes at blive forbundet med søkabel indenfor kort
tid, men problemet i forhold til at basere IT tiltag afhængig af datatrafik består i forhold til
bygder og mindre byer. De Grønlandske institutioners meget effektive og praktiske
orientering imod effektive løsninger og et samlet campusmiljø løser en række konkrete
problemer, men på sigt vil der skulle enten etableres bedre (eller billigere) forbindelser eller
anvendes asynkrone løsninger. Anvendelsen af tekniske løsninger er tydeligvis afhængig af i
hvor høj grad den pågældende uddannelsesinstitution benytter sådanne. Eksempelvis kan
ITløsninger dårligt ændres i forhold til ARTEK uden et koordineret samarbejde med DTU.

3.6 Danske erfaringer
I Danmark har der indtil for et par år siden ikke været mange kommuner, der har forsøgt at
etablere Studylab lignende koncepter, og de danske erfaringer bygger derfor på
pilotprojekter fra henholdsvis Vejle, Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommune. De tre
sidste kommuner har deltaget i dette Nordplus projekt og i forbindelse hermed afprøvet
piloter i projektperioden.
Tre uddannelsestendenser, som i stigende grad sætter dagsordenen i Danmark, betyder
imidlertid, at en række kommuner er begyndt at opdage potentialet i, at de bliver aktør inden
for uddannelsesområdet. I de sidste 2 årtier har vi i Danmark set en stadig større
koncentration af uddannelser på færre lokaliteter. Dette skyldes krav fra den danske
regering om, at uddannelsesinstitutioner kun må udbyde uddannelser (udbudsretten), hvis
de kan dokumentere et højt fagligt niveau på en given lokalitet. Dette kombineret med et
økonomisk pres på uddannelsesinstitutionerne i Danmark har betydet, at uddannelser er
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blevet koncentreret på stadig færre lokaliteter med afsæt i en campus tænkning. Dette har
betydet, at der er blevet stadig flere byer i Danmark, som ikke har en uddannelsesinstitution i
nærområdet, og især yderkantskommuner har fået stadig længere afstand til nærmeste
uddannelsesinstitution. Dette har haft en række socioøkonomiske konsekvenser for en
række danske kommuner.
Samtidig har vi i Danmark haft en kommunalreform, hvor mindre kommuner er slået
sammen til større. Disse forandringer har tilsammen betydet, at en række danske kommuner
i dag er begyndt at indse, at hvis de skal fastholde vækst og udvikling i egen kommune, så
må de selv påtage sig en aktiv uddannelsespolisk rolle. Og med de nye større kommuner
har kommunerne nu også ressourcer til at kommunerne kan blive integreret i en samlet
national uddannelsesinfrastruktur – men med afsæt i et lokalt perspektiv. Dette betyder
også, at vi set med kommunale øjne kan iagttage et uddannelsespolitisk skift fra en
udbudsstyret uddannelsesstruktur til en efterspørgselsstyret. Den enkelte kommune kan ikke
og har heller ingen lokal interesse i at understøtte, at deres borgere kan tage alle former for
uddannelser. Det handler i et kommunalt perspektiv om at borgerne kan tage de
uddannelser der lokalt er brug for.
Vi begynder derfor at se et skift i Danmark hen imod, at danske kommuner uden
uddannelsesinstitutioner begynder at påtage sig rollen som uddannelsesmæssig motor, men
de gør det ud fra en mæglertænkning, som kobler lokale jobs med lokale
uddannelsesbehov. Som nævnt ovenfor er der stadig kun få eksempler på, at motor og
mæglerfunktionen også er omsat i konkrete læringscentre – lokale mødesteder for læring i
kommunerne men dette projekt har indsamlet en række erfaringer fra fire danske
pilotprojekter.

3.6.1 Vejle kommune
Vejle er Danmarks 6. største kommune og har ca. 54.000 indbyggere. Vejle kan ikke tilbyde
universitetsuddannelse, og borgere som ønsker at studere må derfor følge undervisning i
omkringliggende byer som Aarhus og Kolding. Vejle har derfor etableret et koncept ala et
studylab som de kalder ”Smart U Vejle”. Smart U Vejle er et forsøg på at løse denne
udfordring, og konceptets formål er at give lettere og mere målrettet adgang til
universitetsaktiviteter, som eksempelvis mastermoduler, forskningssamarbejde,
studievejledning og praktikforløb. Smart U har eksisteret siden 2013 og tilbyder som sin
primære aktivitet en række online moduler kombineret med facetoface undervisning og
vejledning i Vejle med de tilknyttede undervisere. Konceptet blev oprindeligt kaldt Smart
University Vejle, hvilket efterfølgende er ændret til Smart U Vejle, da university er en
beskyttet betegnelse.
Smart U Vejle samarbejder med Aalborg Universitet om udbud af en række moduler i Master
i IKT & Læring, som varetages af undervisere fra universitetet samt University College
Lillebælt. Det første modul blev udbudt i februar 2013, og 5060 studerende har siden da
været tilknyttet Smart U Vejle. De moduler, som tilbydes gennem Smart U Vejle, har primært
fokus på Folkeskoleområdet, som er et strategisk indsatsområde i Vejle kommune, der i
disse år har behov for at tiltrække og fastholde flere lærere. Uddannelses og
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forskningssamarbejdet med ILD følger desuden Vejle kommunes digitaliseringsstrategi, som
blev vedtaget i 2011 med det formål at sikre den itpædagogiske udvikling af skolerne i
kommunen. Smart U Vejle udbyder desuden et mastermodul målrettet bibliotekarer i
samarbejde med Syddansk Universitet. De udbudte moduler udgør hver 5 eller 15 ECTS, og
studerende følger undervisningen asynkront via den platform, som universitetet stiller til
rådighed. Et modul på 5 ECTS har 45 fremmødedage, som finder sted i faciliteterne på
Vejle Bibliotek eller kommunens Learning Lab, hvor der er undervisningslokale,
studiepladser og grupperum. Fremmødedagene giver de studerende mulighed for fysisk at
møde deres undervisere, som er ansat ved et universitet eller University College Lillebælt.
Smart U Vejle drives af en stærk motorfunktion med et strategisk fokus på skole og
biblioteksområdet. Konceptet bygger ligeledes på solide mæglerkompetencer hos de
involverede, som styrker eksisterende netværk og skaber nye forbindelser inden for de
prioriterede områder for på denne måde at matche behov for kompetenceudvikling hos
lærere og bibliotekarer med universiteternes eksisterende uddannelsestilbud. Den virtuelle
og fysiske mødeplads er derimod ikke et fokusområde, hvilket kommer til udtryk på to
måder: For det første er Smart U Vejle kun i begrænset omfang forankret på en fysisk
lokalitet, idet studerende og undervisere mødes få gange i løbet af et modul. For det andet
er Smart U Vejle ikke involveret i valg og udvikling af de virtuelle platforme, som anvendes i
forbindelse med de udbudte moduler, da man anvender de allerede eksisterende platforme,
som universiteterne har udviklet uafhængigt af Smart U Vejle. Man kan således sige at
Smart U Vejle snarere fungerer som en organisatorisk ramme omkring eksisterende online
universitetsaktiviteter end det fungerer som en egentlig mødeplads. Dette betyder samtidig,
at Smart U Vejle ikke er involveret i udviklingen af didaktiske designs for de udbudte
moduler, hverken i forbindelse med den virtuelle platform eller den undervisning og
vejledning, som finder sted på fremmødedagene.

Erfaringer
Smart U Vejle har som ovenfor beskrevet valgt at fokusere deres uddannelsestilbud omkring
kommunens strategiske prioritering af skoleområdet, men konceptet er ikke, som vi så det
hos Campus Västervik i Sverige, opstået som resultat af en større kommunal strategisk
satsning, som understøtter kommunens arbejde med denne type læringscenter. Smart U
Vejle er heller ikke udviklet i forbindelse med et projektfinansieret tiltag, som det er tilfældet
med pilotprojekterne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred. Initiativet kan bedst beskrives
som værende et resultat af en innovativ kommunal kultur med en eksperimenterende
tilgang. Smart U Vejle udtrykker stor metabevidsthed om egen kultur og beskriver
kommunen, der siden 2011 har været frikommune, som en organisation med tradition for at
arbejde decentralt ud fra en garbagecan tilgang, hvor engagement og interesse er en større
drivkraft end strategi og politiske beslutninger. Dette afspejles også i organiseringen af
Smart U Vejle, som ikke drives af en strategisk nedsat enhed, men af personer med særlige
interesser, kompetencer og netværk inden for området. Endelig beskrives kommunen som et
sted hvor ledelsen går forrest i at skabe en kultur, hvor der bakkes op om at turde, hvor det
er tilladt at fejle og at bruge tid på det, og hvor der gives værdi til at prøve ting af. Smart U
Vejle kan på denne måde ses som en ekstrem case, hvor der efter eget udsagn “er prestige
i at være vild og værdi i at være frisk og langhåret”.
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3.6.2 Kalundborg Kommune
Kalundborg kommune har i et pilotprojekt om etablering af Studylabs i kommunen arbejdet
med en målgruppe, der er karakteriseret ved at de ønsker uddannelse men som grundet
afstand ikke har haft mulighed for det. Det er uddannelsesparate mennesker, der er i stand
til at gennemføre en uddannelse givet muligheden. Kommunen valgte at fokusere
Kalundborgs pilotprojekt omkring Sejerø (et mindre øsamfund i kommunen) for at afsøge
mulighederne for at etablere et læringscenter der. Der blev afholdt en workshop om
etableringen af et læringscenter på øen 8. juni 2015. Her deltog personer med interesse for
at deltage i uddannelsestilbud, en lokal politiker og en repræsentant for beboerrådet. De
skitserede i fællesskab følgende plan for læringscentret:
● 
Læringscentret på Sejerø skulle som udgangspunkt tage en nedlagt
købmandsforretning i brug og indrette et læringscenter der, men besluttede efter
workshoppen  på grund af bedre internetforbindelse  at øens skole er et bedre
alternativ. Skolen er i forvejen mødested for en del aktiviteter på øen.
● 
Udgangspunktet er et døgnåbent center med adgang alle borgere tilmeldt centret.
● 
Der skal findes en lønnet daglig leder. Derudover skal stedet bemandes af frivillige
mentorer. Da der er en begrænset mængde bosatte på øen med et højt
uddannelsesniveau, vil man gerne engagere sommerhus gæsterne, så man kan
trække på deres kompetencer inden for uddannelse.
● 
En betingelse for at benytte centret er at have været i kontakt med den daglige leder
af stedet.
● 
Som udgangspunkt skal deltagerne selv medbringe deres tekniske udstyr, men på
skolen vil der være computere og udstyr til synkron online undervisning.
● 
Målgruppen for læringscentret er de af øens beboere der har behov for
adgangsgivende uddannelser og opkvalificering. Der er især behov for uddannelsen
indenfor for 9.
10. klasse, HF, dansk som andetsprog, matematik og ordblindekursus
og enkelte kunne godt bruge en mellemlang uddannelse.
● 
Udbuddet af uddannelser skal tage udgangspunkt i det behov de enkelte beboer
har, og i mindre grad udbud af uddannelser hvor flere i fællesskab kunne tage den
samme uddannelse.
● 
Målgruppen af borgere søges nået gennem beboerforeningen og øens
Facebookside.
● 
Læringscentret på Sejerø er ejet af Kalundborg Kommune.
Samlet viser interviews og workshops at der på Sejerø er behov for uddannelse og
videreuddannelse. Beboerforeningen og workshop grupperne oplister selv at der er behov
for: elektrikere, uddannet personale til plejehjemmet, pædagoguddannelse, videre
uddannelse af skolens lærere, og at flere får afsluttet 9. klasse eller HF, så de kan komme
videre i uddannelsessystemet. På øen er brug for lokal udvikling. Man ønsker flere
børnefamilier på øen, og at dem der allerede er bosat bliver på øen. Dette kræver at der er
arbejde på øen, og at det er muligt at tage uddannelse og efteruddannelse mens man er
bosat der. Læringscentret skal derfor være motor for udvikling på øen. Dette gøres ved at
36

læringscenteret på Sejerø fungerer som ”mægler” mellem øens behov for arbejdskraft, den
enkelte borger og uddannelsesinstitutionerne. En del af mæglerfunktionen bliver at have øje
for fremtidige jobs, og hvordan der kan fastholdes og udvikles job på øen, da øen har
nedgang i befolkningstallet og stigende gennemsnitsalder blandt befolkningen.

Erfaringer
En af de største udfordringer for et læringscenter på Sejerø skal være fleksibelt. Det skal
være muligt at tage relativt mange forskellige uddannelser og Sejerø har ikke selv nok elever
til at der normalt ville kunne opretholdes hold. Samtidigt skal Læringscentret kunne
samarbejde og nyudvikle sammen med både uddannelserne og erhvervslivet. Som et
mindre sted der skal udbyde mange forskellige typer uddannelse vil dette kræve mange
ressourcer. Dette skal ses i forhold til at et læringscenter på Sejerø være en meget lille
enhed. Der er derfor brug for en særlig opmærksom på hvordan der vedvarende kan sikres
kontinuitet og etableres en infrastruktur, således at driften ikke udelukkende afhænger af en
til to personer.
Det vil derfor være oplagt at deltage i et netværk af øer og lokalsamfund, der står overfor
samme problematik og samlet kan kontakte uddannelsesstederne. Eksempelvis har de
danske småøerne en sammenslutning som arbejder for at der stadig skal være mennesker
fastboende på de danske småøer, det kan være en mulighed at sammenslutningen samlet
arbejder med hvordan der kan opbygges og udbydes læringscentre på de danske småøer.
og at der nedsættes en gruppe der samarbejder med uddannelsesudbyderne. Kontakten til
erhvervslivet er mere overskueligt at udbygge og vedligeholde fra det enkelte læringscenter,
men også her vil det være hensigtsmæssigt at kunne spare med et netværk, om nye idéer
og kommende muligheder for jobs på småøerne.
Pilotprojektet i Kalundborg har genereret vigtig viden om de potentialer og udfordringer, der
er ved den type læringscentre, som fysisk forankres i et lokalområde med et mindre
beboerpotentiale. Behovet for kritisk masse på brugersiden kan ikke indløses af et enkelt
lokalområde, men kan kun indfries gennem partnerskabsløsninger og teknologier, hvor flere
mindre lokalsamfund slår sig sammen. Dette har ikke været muligt at etablere i den korte
periode som pilotprojektet har haft.

3.6.3 Odsherred Kommune
Odsherred Kommunes pilotprojekt er et samarbejde mellem kommunens ungeenhed,
jobcentret og en erhvervskonsulent som i fællesskab har arbejdet med at muligheder og
udfordringer i kommunen i forhold til etableringen af et læringscenter idet der er behov for
initiativer til at højne uddannelsesniveauet i kommunen. Der blev fokuseret på især to
grupper der kunne danne afsæt for videre afsøgninger indenfor Study Labs tankegangen:
●
De ikkemobile unge der ikke får afsluttet folkeskolen, falder igennem
sikkerhedsnettet og mangler trygheden til at vælge en uddannelsesvej
●
Akademisk arbejdskraft i kommunen der mangler uddannelses og
karriereudviklingsmuligheder.
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Odsherred kommune valgte i pilotprojektet også at arbejde med målgruppen af
uddannelsesparate mennesker der er i stand til at gennemføre en uddannelse givet
muligheden. I pilotfasen blev følgende skitse for en læringscenter udviklet:
● 
Det kommunale læringscenter skal varetage følgende funktioner
○ 
Evejledning
○ 
Studieteknik
○ 
Vejledning i Studievalg
○ 
Lektiehjælp
●
Centret bliver fortrinsvis bemandet af et korps af mentorer (pensionister) der
varetager ovenstående funktioner. Kommunen (deltids)ansætter en tovholder til at
fungere som bindeled mellem kommune og mentorkorps, samt øvrige praktiske
funktioner.
● 
Centret skal være tilgængeligt fra kl. 1018. Man har fri adgang så længe man har en
invitation.
●
Centret skal udstyres med bredbånd. Der vil muligvis være teknologi til udlån, men
centret drives fortrinsvis efter Bring Your Own Device (BYOD) tankegangen.
●
Centret bliver placeret i samme bygning som det lokale bibliotek eller i et
nærliggende pakhus.
●
Indretningen vil være et stort lokale med møbler og rumdelere.
Odsherred Study Lab (SL) åbnede den 1. oktober 2015. Den ovenstående skitse blev i det
store hele realiseret som beskrevet. SL’et blev oprettet som en en integreret del af Asnæs
Bibliotek med samme åbningstider som biblioteket (kl. 1021) og med mulighed for at booke
støttepersonen fra kl. 1016. Kommunen finansierede de timer, som støttepersonen brugte
ifbm. SL. Støttepersonen beskrev sig selv som en ‘blæksprutter, der vejleder i studieteknik’
(som et eksempel nævnes vejledning i PowerPoint). I den periode hvor SL’et kørte
benyttede et mindre antal studerende sig af lokalet (bl.a. en specialestuderende og en
biokemistuderende).
I forbindelse med opstarten af studylabet blev en række potentialer og udfordringer
identificeret:
●
SL havde, som en konsekvens af pilotprojektets korte tidshorisont, ikke tilknytning til
specifikke uddannelser og havde ikke noget samarbejde med uddannelses
institutioner i regionen. Det vanskeliggjorde arbejdet med at tiltrække de tiltænkte
målgrupper.
●
Kommunen har ikke adgang til studiedata, som siger noget om hvor mange/hvem af
kommunens borgere, der matcher SLs målgruppe (online studerende på
mellemlange/lange videregående uddannelser, som er i starten af deres uddannelse
og har brug for støtte for at gennemføre studiet). Kommunen har derfor svært ved at
identificere og komme i kontakt med målgruppen. De studerende, som pt. bruger SL,
er ældre studerende, som er langt i deres studie og vil være i stand til at gennemføre
deres studie også uden SL.
●
Da projektperioden udløb ophørte SL, og de fysiske faciliteter vendte tilbage til dets
tidligere funktion som bibliotekets studierum/stillerum uden en tilkoblet støtteperson.
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Erfaringer
Pilotprojektet i Odsherred har genereret vigtig konkret viden om de potentialer og
udfordringer, der er ved kommunale læringscentre, som tænkes fysisk forankret i et
lokalområde. Det viser, at en række kommunikative, logistiske og organisatoriske
infrastrukturer skal være på plads førend at et fysisk læringscenter vil være muligt at
etablere. Der er brug for et organiseret samarbejde med uddannelsesinstitutioner om at
acceptere og understøtte fjernundervisningsstuderende. Sådanne formaliserede
samarbejder bør udvikles og indgås på et formaliseret grundlag (kontrakter), hvilket ikke har
været muligt at etablere i den korte periode som pilotprojektet har fungeret. Arbejdet med at
tiltrække relevante målgrupper bør tilrettelægges målrettet, både i forhold til afdækning af
hvilke målgrupper der er tale om og formidlingen af tilbuddet. Dette betyder at der bør
afsættes ressourcer til at afdække kommunens faktiske job og dermed uddannelsesbehov
og at tilmeldelse til studier eksempelvis sker via den koordinerede tilmelding. Initiativet med
læringscentre kan udmærket tænkes sammen med andre tiltag og placeres på lokationer der
i forvejen har en række nødvendige faciliteter til rådighed.
Overordnet er det nødvendigt at en satsning på et kommunalt læringscenter tages op som et
strategisk satsningsområde og forankres på ledelsesniveau i organisationen. Et
læringscenter i Odsherred Kommune kan med fordel etableres i samarbejde med
nabokommuner for at opnå en netværkseffekt. Et samarbejde vil gøre det muligt for en
kommune at supplere en anden kommunes allerede indgåede aftaler f.eks. om oprettelse af
hold.

3.6.4 Holbæk Kommune
Holbæk Kommune har i projektperioden i særlig grad haft fokus på betydningen af, at
motorfunktionen er blevet forankret strategisk i kommunen. Med afsæt i de indhentede
erfaringer fra de andre nordiske lande har Holbæks projektgruppe derfor arbejdet med at
generere en politisk opbakning – ikke til et pilotprojekt  men til at starte et egentlig fuldscale
projekt op med etablering af et kommunalt læringscenter med afsæt i de tre funktioner:
motor, mægler og mødested. Dette er lykkes inden for projektperioden, idet Holbæk
Kommune i foråret 2016 afsatte 3,3 mil kr. til at etablere et kommunalt læringscenter med
afsæt i erfaringer fra Nordplus projektet. Kommunen har besluttet at implementere konceptet
i en nedlagt skole midt i Holbæk by, hvor også tre udflyttede statslige arbejdspladser
(udflyttes i 2017) også skal placeres. Det drejer sig om Danmarks Evalueringsinstitution,
Danmarks Akkrediteringsinstitution og Danida Fellowship Center som sammen med et
kommunalt læringscenter vil kunne etablere en i dansk sammenhæng unik videns og
uddannelsesklynge med fokus på at generere viden om nye koncepter for uddannelse til
yderkanter og til kommuner, som ikke i dag har en uddannelsesinstitution i sit nærområde.

Erfaringer
Holbæk Kommunes arbejde med at etablere et kommunalt læringscenter er eksemplarisk i
forhold til at vise betydningen af Nordplus støttede projekter, hvor institutioner fra forskellige
nordiske lande mødes og deler erfaringer. For uden dette projekt havde der formodentlig
ikke i dag været taget beslutning om at etablere en motor, en mægler og et mødested i
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kommunen i form af et Studylab – eller som vi i Danmark kalder det – et kommunalt
læringscenter.
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4.0 Konklusion og anbefalinger
Som nævnt indledningsvist står de deltagende lande i projektet nationalt, regionalt og lokalt
over for sammenlignelige udfordringer, men med vidt forskellige forudsætninger og
prioriteringer for løsninger. De præsenterede cases illustrerer den store variation der er i de
forskellige landes løsninger. Der kan således ikke uddrages en ‘normal’ eller et generelt
gældende model for hvad læringscentre er, hvad deres formål er, hvordan de er etableret,
hvilken målgruppe(r) de har, deres finansielle, organisatoriske og lokale forankring eller hvad
deres udviklingspotentialer er. I stedet giver hver af casene indsigter i aspekter af lokalt
betydende faktorer og den særlige kontekst der driver og/eller begrænser det pågældende
læringscenter’s konkrete aktiviteter. Introduktionen til læringscentre bragte tre overordnede
begreber i spil som er væsentlige som et analytisk greb for at se på tværs af de
præsenterede cases. ‘Vejledning’ drejer sig om de mangefacetterede aspekter der er i at
læringscentret understøtter deres målgruppe i at foretage intelligente valg relativt til deres
situation, formåen, ressourcer og de lokale behov. ‘Koblinger’ peger på nødvendigheden af
at diverse aktører i lokalsamfundet bliver forbundne i netværk og koordinerer deres
anstrengelser for at skabe en vej for en borger til beskæftigelse via uddannelse.
‘Kortlægning’ handler om at læringscentrets aktiviteter tager udgangspunkt i konkret
afdækkede behov i lokalsamfundet, således at aktiviteterne både kommer den enkelte
borger og samfundet til gavn.

Vejledning
Et tydeligt træk ved flere af læringscentrene’s succes oplevelser er deres fokus på den eller
de brugergrupper læringscentrene henvender sig til. Det er tydeligt at de pågældende
læringscentre:
A.
B.
C.
D.

kender deres målgruppes behov
stilladserer hverdagspraksis (studievaner, studiekoordinering)
søger at nedbringe indgangsbarrierer og konkurrerende interesser
tilrettelægger systemiske uddannelsesstier (educational paths)

Eksempelvis har de svenske læringscentre i foreningen Nitus tydeligt afdækket bestemte
målgrupper’s behov for lokal uddannelse (A). Muliggørelsen af studieaktiviteter der kan
tilpasses andet arbejde (f.eks. fiskerne i Island) er et eksempel på stilladsering af
hverdagspraksis (B) og fjernelsen af en barriere der ellers ville forhindre varetagelsen af et
studie (C). Og det fokus der er på sammenhæng og koordinering mellem uddannelserne i
Grønland giver et eksempel på hvordan man etablerer en uddannelsessti for den studerende
(D), der letter overgangene fra et system til et andet.
Der kan etableres en række kontekstuelle markører, eksempelvis en karakterisering af de
faciliteter og lokationer der er til rådighed og de læringsressourcer der er tilgængelige for de
studerende. Men spørgsmål såsom hvor og hvornår læringscentre finder sted, hvem der
faciliterer dem, hvilke ressourcer og materialer der er til rådighed, målgruppen, samt hvilke
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pædagogiske valg der er foretaget, giver ikke nødvendigvis svar på hvor megen succes det
pågældende center har og hvad denne succes måles på. Den tydeligste markør i forhold til
vejledning er at et dybt og bredt domænekendskab (socialt, kulturelt, personligt) til
målgruppen er essentielt for tilrettelæggelsen af læringscentret.

Koblinger
De observerede læringscentre opererer i forskellige kontekster med forskellige
interessenter. Flere centre lykkedes med at etablere frugtbare samarbejder og synergi
effekter mellem forskellige organisationer. For flere centre’s vedkommende er det tydeligt at
en stor del af dette skyldes ildsjæle der arbejder dedikeret med at få tingene til at fungere.
En afledt effekt af at det er ildsjæle der bestrider ansvarsposter er at disse ofte er meget
dygtige til at netværke og derfor selv opsøger og etablerer koblinger til andre institutioner.
Det er samtidigt tydeligt at for at sådanne koblinger ikke skal stå og falde med disse ildsjæle
er der behov for at arbejdet med at etablere koblinger og netværk er institutionaliseret,
eksempelvis som dobbelt allokerede medarbejdere beskrevet under de svenske erfaringer.
For flere centre gælder det at centret udgør et naturligt omdrejningspunkt for mange
forskelligartede aktiviteter og dermed for opnåelsen af implicitte og eksplicitte målsætninger.
Centrenes metoder, ressourcer, infrastruktur (politisk, økonomisk, geografisk) og behov
varierer meget, og der er ikke nogen entydige kendetegn i forhold til det pågældende
læringscenter’s opfattelse af deres opgave, deres betegnelse for dem selv, deres
anvendelse af teknologi, materialiteter, pædagogiske designs, udbudte uddannelser,
deltagerne, hvordan centret i øvrigt er forankret i lokalsamfundet. Det er dog kendetegnende
at flere af læringscentre:
A. er fleksible og hurtige til at omstille sig i forhold til hvilke nye opgaver det er muligt at
tage ombord.
B. er responsive over for lokale, situerede problematikker og mulighederne for at løse
flere problematikker for flere interesser ved den samme løsning.

Kortlægning
Arbejdet med at kortlægge det lokale behov for uddannet arbejdskraft, kontakt til
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, etc. er meget tydeligt et af de største og vigtigste
opgaver der disse læringscentre. Konkret for den potentielle studerende giver kortlægningen
af behovet for uddannet arbejdskraft i lokalområdet et direkte incitament til at vælge en
bestemt uddannelse. For lokalsamfundet og regionen skaber kortlægningen en kobling
imellem uddannelsesstrategi, job og bosætningsstrategi og i nogle tilfælde også en
sammenhæng i forhold til sociale problematikker. Det lokale erhvervsliv, både offentligt og
privat, samt de involverede uddannelsessystemer er godt tjent med at den dialog der ellers
skulle tages dem imellem, kan tages via en offentlig mellemmand.
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Anbefalinger
Baseret på projektets observationer er det vores klare anbefaling at nuværende og
fremtidige læringscentre fokuserer på og bygger videre på tre elementer:
●
●
●

Et omfattende kortlægningsarbejde af det lokale behov for uddannet arbejdskraft
Anvendelsen af ressourcer til at oprette og fastholde koblinger mellem forskellige
aktører i lokalsamfundet
Understøtter og stilladserer studerende og potentielle studerendes vej igennem
deres uddannelsessystem

Kortlægningsarbejdet bør foretages i tæt dialog med virksomheders HRafdelinger, lokale
beslutningstagere og lignende aktører der står som aftagere af kvalificeret, uddannet
arbejdskraft. Kortlægningen bør opdateres løbende og kædes sammen med en dialog med
relevante uddannelsesudbydere i takt med at behov ændres og nye behov opstår.
Netværksarbejdet, eksempelvis gennem involvering af beslutningstagere i advisory boards,
fundraising, dobbelt allokerede medarbejdere og samarbejdsaftaler, bør være
professionaliseret og en del af centrets målsætning.
Stilladseringen af de studerende bør ske via uddannede medarbejdere der er i stand til at
vurdere og tilbyde kvalificeret understøttelse af faglig vejledning, studieteknisk støtte,
almindelig studievejledning og karrierevejledning. Samtidigt bør denne vejledning i høj grad
målrettes læringscentrets overordnede fokus og tilbud.

43

6.0 Litteraturliste
Bergmann, J. & Sams, A. (2014A) 
Flipped Classroom: vend din undervisning på hovedet.
Turbine.
Bergmann, J.& Sams, A. (2014B) 
Flipped learning: gateway to student engagement.
International Society for Technology in Education.
Buiskool, B
J, Grijpstra, D, Kan, C., van Lakerfield, J. & den Oudenhammer, F (2005)
Developing local learning centres and learning partnerships as a part of the Member States’
targets for reaching the Lisbon goals in the field of education and training. A study of the
current situation. Leiden.
Thompson, C. & Martin, A. (2016). Best practices in online teaching and learning. In J.B.
Waldrop & M.A. Bowdon. 
Best Practices for Flipping the college Classroom. 6986. N
ew
York: Routledge.
Braun, V. & Clarke, V. (2006), Using thematic analysis in psychology, i Q
ualitative research
in psychology,
3, ff. 77101
Clark, A. (2006) Diversity as an approach to developing an inclusive infrastructure 
learning
centres in the United Kingdom in Stang, Hesse & Clark (eds) Learning Centres in Europe.
NIACE.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). 
Research Methods in Education.London:
Routledge/ Falmer.
Countryside Agency (2003) Connecting the countryside. An evaluation of the capital
modernisation funded UK online centres in rural areas.

Flyvbjerg, B. (2006). Rationalitet og magt I  det konkretes videnskab. København:
Akademisk Forlag.
Frederiksen, J., Christensen, O., Gynther, K. & Petersen, T.B. (2013). 
Kvalitativ og
kvantitativ kortlægning af potentialer og barrierer for udvikling af blended learning 
uddannelser på ingeniørhøjskolen i København. U
niversity College Sjælland.
Garrison, D.R. & Vaughan, N.D. (2012) 
Blended Learning in Higher Education.Wiley &
Sons.
Grepperud, G. & Thomsen, T. (2001) Vilkår for et regionalt utdanningsløft 
Vurdering av
44

Studiesenteret på Finnsnes 1996
2001. Slutrapport. U
VETT, Universitetet i Tromsø.
Høgskolen i Harstad
Hattinger, M., Hellsten, J
O. & Snis, U. L. (2007) Lärcentrum 
perspektiv och Möjligheter
Analys och praktik. Nationalt centrum för flexibelt lärende. Rapport 1:2007
Kvale, S. (1996) 
Interview: an introduction to qualitative research interviewing.Thousand
Oaks, CA: SAGE
Misfeldt, M. & Holst, S.(2010) F
remtidens undervisning på universitet. D
PU
http://www.ind.ku.dk/udvikling/projekter/undervisningsmiljo/BaggrundsrapportFremtidensUn
dervisningsmilj_P_Universitetet.pdf
Nazarenko, A.L. (2015). 
Blended Learning vs. Traditional Learning. What works? (A Case
Study research) 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815046662
Petersen, A.K., Hestbech, A.M. & Gundersen, P. (2016) A designbased introduction to
learning centres. In: 
Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for
undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser,
Læring og Medier nr. 15.
, årgang 9, 2016.
Phelps, R., Fisher, K. & Ellis, A. (2007) Organizing and managing your research, ch. 7 
effective literature searching, London, UK: SAGE Publications, Ltd. hentet fra
http://www.uk.sagepub.com/gray3e/study/chapter5/Book%20chapters/Effective_Literature_S
earching.pdf
11.10.2013
Stang, R. & Hesse, C. (2006) Options for the future 
learning centres in Europe in Stang,
Hesse & Clark (eds) Learning Centres in Europe. NIACE.

Vignare, K. (2007) Review of Literature Blended Learning. Using ALN to change the
Classroom will it work? In A.G. Picciano & C.D. Dziuban (Eds.)
Blended Learning: Research
Perspective. 
Needham.

45

