
AKTUELLE FORSKNINGSPROJEKTER 

Klaus B. Bærentsen 

PROJEKTBESKRIVELSER OG -STATUS 

Klaus B. Bærentsen & Steen Folke Larsen 

PROCESOPERATØRERS INDIVIDUELLE OG KOLLEK
TIVE ERINDRINGER 

FORMAL OG INDSAMLEDE DATA 

Undersøgelsens formål er at afdække udbredelsen og anvend
elsen af viden, som er indlejret i erindringer om oplevede 
driftsepisoder blandt maskinmestre (procesoperatører) på 
kraftværker. Baggrunden for undersøgelsen er de problemer, 
som viser sig i forbindelse med indførelsen af kunstig intelli
gens systemer baseret på leksikalsk struktureret deklarativ og 
procedural viden. 

Der gennemførtes 18 interviews med enkeltpersoner og 6 
gruppeinterviews. Interviews med enkeltpersoner vedrører 
erindringer om ca. 4 oplevede episoder fra den daglige drift, 
suppleret med svar på spørgsmål om 13 objektivt registrerede 
driftshændelser, udvalgt blandt ca. 120 officielt registrerede 
driftshændelser. I gruppeinterviewene undersøgtes mestrenes 
indbyrdes formidling af de episoder, som blev omtalt i de in
dividuelle interviews. 
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BEHANDLING AF DATA 

Indsamlingen af data er afsluttet, og hovedparten af materi
alet er analyseret efter et særligt udviklet scoringssystem. De 
herved fremkomne data er for øjeblikket ved at blive 
overført til maskinlæsbar form (databasen "Paradox"). 

Materialet analyseres med hensyn til en række parametre så
som arten af de erindrede episoder og deres alder; anvendelse 
af forskellige subjektive daterings måder; erindringernes liv
agtighed og emotionelle farve; omfanget af social formidling 
og de anledninger, hvor denne sker; samt uddragning og an
vendelse af forskellige typer anlægsviden i senere situationer. 

Selvom der ikke foreligger nogen endelige resultater, er det 
dog muligt at konkludere, at anlægsviden indlejret i 
episodiske erindringer tilsyneladende spiller en vigtig rolle i 
arbejdet og i stor udstrækning kommunikeres mellem 
mestrene, således at personer, som ikke selv har været til 
stede under de pågældende begivenheder, alligevel er i stand 
til at trække på de opsamlede erfaringer i deres håndtering af 
eventuelle lignende situationer. 

Klaus B. Bærentsen 

KOOPERATION, KOMMUNIKATION OG KOGNITION PÅ 
KRAFTV ÆRKER 

UNDERSØGELSENS FORMÅL 

Undersøgelsens formål er at afdække, beskrive og analysere 
den kooperation, kommunikation og kognition, der foregår 
mellem maskinmestre og andet driftspersonale under kontrol 
af kraftværker. Undersøgelsen omfatter tre forskellige 
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