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INDLEDNING

Kreativitet og innovation
i uddannelse og læring

2009 er udnævnt til det Europæiske År for Kreativitet og Innovation, og CIRIUS præsenterer med denne
publikation en række nytænkende projekter fra EU’s uddannelsesprogram for Livslang Læring, EUprogrammet Aktive Unge og Nordisk Ministerråds program NordPlus.
Den voksende opmærksomhed på innovation og kreativitet i disse år hænger sammen med globaliseringen. Der tegner sig en øget international konkurrence og global arbejdsdeling, så virksomhederne i
Danmark og de øvrige europæiske lande i langt højere grad bliver nødt til at satse på udvikling, innovation
og videnbaseret produktion.
I EU´s Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse afspejler dette sig i målsætningen om, at EU skal være
den mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi i verden. I strategien ses viden og innovation
som en af de væsentligste drivkræfter for at nå målet. Tilsvarende spiller innovation en vigtig rolle i regeringens globaliseringsstrategi fra 2006.
Det stiller øgede krav til uddannelsessystemerne og uddannelsernes kvalitet på alle niveauer og gennem
hele livet. Uddannelserne og deres institutioner skal være i tråd med udviklingen og behovene i erhvervslivet, i samfundet og i verden udenom. Og undervisningen, fagligheden og metoderne skal løbende udvikles, så eleverne og de studerende lærer mere, lærer nyt, lærer at lære - og lærer at være kreative!
Projekterne, som vi her præsenterer, er udvalgt i samarbejde med Direktør Agi Csonka fra Danmarks
Evalueringsinstitut og Forskningsdirektør, Lektor Hans Henrik Knoop fra Universe Research Lab / DPU.
De har i udvælgelsen brugt en bred forståelse af begrebet nyskabelse, som tager højde for projekternes
forskellige karakter og uddannelsesmæssige kontekst.
De udvalgte projekter repræsenterer således nyskabelse på meget forskellig vis: i nogle tilfælde inddrages
fx nye aktører og læringsarenaer, i andre udnyttes nye teknologier, og i andre igen søger man at samle det,
der almindeligvis ses opdelt i fag på skemaet.
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Endvidere er der i udvælgelsen lagt vægt på overførbarheden af de metoder, modeller og tilgange, der er
anvendt i projekterne. De skal med andre ord være relevante, anvendelige eller virke inspirerende for andre - også inden for andre uddannelser end den, der har været involveret i projektet.
Projekterne stammer fra alle uddannelsesområder: grundskolen, erhvervsuddannelserne og erhvervsgymnasiet, desuden læreruddannelsen, ingeniøruddannelsen og fysio- og ergoterapeutuddannelserne
inden for det videregående område. Hertil kommer eksempler fra vejledningen, voksenuddannelsen og
ungdomsområdet.
Nogle af projekterne er større, udviklingsorienterede projekter, andre er mindre, afgrænsede aktivitetsforløb for en enkelt klasse eller hold. Nogle handler om at tilrettelægge undervisning, som skal styrke elevernes og de studerendes kreativitet, andre handler om at afprøve nye uddannelseselementer og læringsmetoder som bidrag til at udvikle uddannelsen og styrke undervisningens kvalitet.
Fælles for samtlige projekter er, at de er gennemført med partnere fra andre europæiske lande. Projekternes
indhold og resultater inddrager således viden, erfaringer og tænkning fra andre uddannelsestraditioner.
Der har i projekterne fundet et møde sted mellem forskellige traditioner, som har fungeret som et laboratorium, hvor nyt opstår, hvor der skabes inspiration, og hvor de involverede bliver tvunget til at reflektere
over egen praksis.
Samlet set illustrerer projekterne i denne publikation, hvordan internationalt samarbejde kan bidrage til
udviklingen af uddannelser og undervisning. Endnu et stærkt argument for at inddrage den internationale
dimension.
God læselyst
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Kreativitet i pædagogik og uddannelse
Af Hans Henrik Knoop
Forskningsdirektør, Universe Research Lab, Lektor, DPU,
Århus Universitet

Man får klæbehjerne af
at være kreativ – og bedre
chancer for kreativitet
ved at vide noget
Det har i en årrække været af højeste politiske prioritet,
at kreativitet og innovation var/blev en integreret del af
den pædagogiske og uddannelsesmæssige tænkning,
fordi Danmarks fremtid, i lighed med alle andre landes, i
meget høj grad afhænger af, hvorvidt befolkningen er i
stand til at skabe noget, andre befolkninger er villige til
at betale for.
For Danmark er kreativitet og innovation dog af særlig
stor betydning, fordi vi har relativt få råstoffer (primær
sektor) og for høje lønninger til at kunne konkurrere
nævneværdigt på produktion (sekundær sektor), hvorfor vi er nødt til at satse på viden, kreativitet og avanceret service (tertiær sektor).
Dette bringer følgelig pædagogik og uddannelse i centrum for hele samfundets opmærksomhed, fordi både
den enkeltes og samfundets fremtid i så høj grad vil afhænge af pædagogisk og uddannelsesmæssig kvalitet.
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Dårlige skoler sandsynliggør en fattigere og mere usikker fremtid for den enkelte og fællesskabet. Dårlige
uddannelser skader alle dele af samfundet direkte eller
indirekte.
Men hvordan kan kreativitet være en del af pædagogik
og uddannelse? Handler pædagogik og uddannelse
ikke om at lære noget, som man så kan bruge bagefter? Hvordan skulle uvidende skolebørn eller studerende
novicer kunne forventes at være kreative, sådan på et
interessant niveau? Er dette ikke også noget med at
yde (tilegne sig kompetence), før man kan nyde (bruge
kompetencen kreativt)? Og ligger innovation – i den
gængse forretningsmæssige betydning – ikke per definition uden for det pædagogiske ansvarsområde?
For at svare på sådanne spørgsmål, er det vigtigt at
skelne mellem to betydninger af kreativitet: 1) som allestedsnærværende fænomen (vi kan for nemheds skyld
kalde dette Type-1-kreativitet) og 2) som specifikke former for tænkning og handling (Type-2-kreativitet).
Det er selvsagt Type-2-kreativitet, der refereres til i
Globaliseringsrådets anbefalinger, i erhvervslivets efterspørgsler og i ministeriers opfordringer til at prioritere
kreativitet, innovation og entrepreneurship i uddannelserne. Det har imidlertid vist sig at være svært at
excellere i Type-2-kreativitet, hvis ikke man generelt
tilgodeser Type-1-kreativitet – eller på dansk: Hvis man
vil have både vidende og kreative medarbejdere og
ledere, skal man prioritere både viden og kreativitet i

uddannelserne. Det er ligesom med sprog: man lærer
det ved at bruge det – eller ligesom kropslig kompetence: man opnår det ikke uden at bruge kroppen.

Type-1-kreativitet:
Råstof for pædagogik og uddannelse
Søger man kreativitetens og innovationens urkilde,
havner man i den dybeste kvantemekaniske natur, hvor
alting opstår og forsvinder i et væk, hvor der er ufattelige lagre af energi til fri afbenyttelse, og hvor der ikke
hersker nogen absolut sikkerhed.

ordentligt, om overhovedet. Det er selvsagt en meget
vigtig præmis at kende, når man ønsker at fremme
kreativitet i pædagogik og uddannelse: dét at det findes
i så rige mængder inden ungerne starter i børnehaven
eller skolen. Og det bliver ikke mindre vigtigt i lyset af
forskning, som peger på, at pædagogik og uddannelse
reelt ofte bidrager til at folk bliver mindre kreative og
foretagsomme, fordi der lægges så megen vægt på at
nå et bestemt pensum, efter bestemte metoder, med
henblik på bestemte resultater, inden for en snærende
tidsramme, stadig alt for ofte i halvkedelige undervisningslokaler – at de involverede holder op med at
tænke ret meget selv – at de reduceres til pædagogiske
passagerer. Og for at føje spot til skade er sandsynligheden ved denne passivisering – udover den kvalte kreativitet – at de involverede lærer langsommere og husker
mindre, fordi passive lærer langsommere og husker mindre end aktive.

Denne naturens grundlæggende, og delvist uforudsigelige, kraft manifesterer sig overalt i verden – og gennem
hele en persons liv, som det eksempelvis kommer til
udtryk via personens selviske geners kamp for reproduktion, via personens åbenlyse kamp for at forblive en
levende organisme, via personens lyst til fysisk bevægelse og vækst, via personens medfødte lyst til emotionel
bevægelse, via personens medfødte nysgerrighed / lyst
til at lære og via personens gennemgribende ønske om
at være del af sociale fællesskaber med det formål at
bidrage personligt til disse fællesskaber gennem kreativitet og innovation. Med andre ord er mennesker normalt født aktive, initiativrige, foretagsomme, selvorganiserende – uanset hvad der i øvrigt efterlyses af borgere
og politikere. Der var en ildsjæl i os alle fra starten.

Type-2-kreativitet:
Kampen om det pædagogiske førersæde

Hvis mennesker går i stå / brænder ud på dette grundlæggende niveau, vil deres liv ikke længere fungere

Min gamle lærer Steen Larsen sagde altid, at den, der
arbejder, lærer. Med dét mente han, at det altid gjaldt
om at være aktiv, hvis man ville lære noget. Larsens

Det er metaforisk talt en afgørende forudsætning for
pædagogisk succes at elever og studerende forbliver i
det pædagogiske førersæde, hvad deres egen læring
angår, og hvad angår deres chancer for at kvalificere
deres kreativitet.
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pointe kan udbygges ved at påpege forskellen på at
være chauffør og passager i en bil – og tænke på hvor
meget mere man husker af en tur, hvis man selv sidder
ved rattet. Hvis undervisning sammenlignes med en
bil, vil det følgelig være den, som kontrollerer speeder
(sværhedsgrad), bremse (forebyggelse af uheld), rat
(valg af indhold og form), og som kan bruge instrumentpanelet (evaluering), der når længst. Det skulle
så selvfølgelig nødig være læreren ret meget af tiden.
Men det er det nok stadig for ofte. Af gode grunde,
som man siger, selvom grundene i virkeligheden ikke
er særlig gode, men blot åbenlyse – intet nævnt, intet
glemt. En god lærer er mestendels kørelærer i denne
sammenhæng.
Hvis man skal spidsformulere nødvendigheden af at
være aktiv i undervisning, hvis den skal være noget
værd, kan man hævde, at hvis ikke elever eller studerende vil det, de skal, duer de ikke til at være elever eller
studerende. Dette kan for en umiddelbar betragtning
måske godt lyde som et argument for blind lydighed,
men det er reelt det stik modsatte: Pointen er, at det
først er, når man engagerer sig helhjertet i noget meningsfuldt, at man for alvor får gang i læreprocesserne.

Det lyder måske meget kompliceret alt sammen, men
løsningen er enkel: Sørg for at pædagogikken og uddannelse gennemgående bygger på en balanceret
kombination af respekt for viden og respekt for kreativitet – dels fordi man får klæbehjerne af at være kreativ
(stærke, engagerede oplevelser huskes bedre), dels fordi
man ikke når langt med kreativitet uden kvalificeret
viden om, hvad der er på spil, og dels fordi det gennem
hele barndommen og ungdommen derved vil træne elever og studerende til både at påskønne styrken i menneskehedens fælles faglighed og betydningen af, at man
sætter sit personlige aftryk på sin lokale verdenshistorie.
Denne kombination vil gennemgående befordre såvel
oplevelsen af frihed, kompetence og betydning for unge
mennesker – og dermed optimere sandsynligheden for
at de både vil agere konkurrencedygtigt og ansvarligt,
når de overtager styringen af samfundet. Omvendt vil
oplevelsen af undervisning, hvor tilegnelse af faglighed
associeres med ubehag (kedsomhed, angst, meningsløshed eller kombinationer heraf), og hvor den opnåede
kompetence ikke umiddelbart kan bruges (kreativt) til
noget, med sikkerhed være til skade, for så vidt både
udbyttet og lysten til videre studier vil være ringe.

Det er først, når man har ejerskab til projekterne, at
man for alvor får noget ud af dem. Det er først, når tilstande af engagement, som til forveksling ligner kreativ
aktivitet, opleves, at pædagogik for alvor bliver pædagogisk. Igen: Hvis ikke man vil dét, man skal, duer man
ikke.
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Ud i det fri

Vores nordlige nabo, Norge, har store erfaringer med undervisning i naturen, og
denne metode har efterhånden bredt sig til andre lande.
Flere danske skoler har taget ideerne til sig og arbejder med udeskole som mere end blot et tema i en emneuge. Det vil sige, at udeskole foregår regelmæssigt, f.eks. en dag om ugen. Grundtanken er at give eleverne
plads, frisk luft, udfordringer og mulighed for selv aktivt at udforske verden og bearbejde deres oplevelser. På denne måde lærer flere elever bedre, fordi undervisningen
bliver mere konkret end i et klasselokale. Selvom mange folkeskolelærere allerede
i dag underviser eleverne udendørs ind i mellem, er metoden endnu ikke en del af
curriculum i læreruddannelsen.

Den traditionelle undervisningsmetode bliver revurderet
Projektet er specielt godt og anderledes, idet det sætter spørgsmålstegn ved den traditionelle undervisningsmetode, vi har i Danmark. – Det er et godt og vigtigt forsøg på at styrke det nødvendige pædagogiske supplement til stillesiddende, indendørs aktivitet, vurderer Hans Henrik Knoop.
Agi Csonka uddyber: - Projektets fokus på at udendørs læring ikke bare skal være at tage i mosen i natur
& teknik og fange haletudser, men at bruge metoden meget mere systematisk i alle fag, gør det til et meget
spændende projekt. At partnerne her sigter mod at styrke lærernes kompetencer til at undervise uden for
klasseværelset – i et langt større omfang og med et langt bredere sigte end hidtil, gør det til et projekt, der er
helt banebrydende i forhold til traditionel læreruddannelse.
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Udeskoler stimulerer børns lyst til at lære, gavner deres
helbred og udvikling, men undervisning i det fri indgår
ikke i læreruddannelserne.
Rationalet bag dette projekt har været, at ”outdoor
learning” ikke i dag er en permanent del af studieordningerne i de europæiske uddannelser af grundskolelærere. Den faktiske udendørs praksis er ofte afgrænset
til de skolefag, som af de fleste opfattes som oplagte,
nemlig idræt og naturfagene. Og lærerne opnår kun
kompetencer på feltet via sporadisk efteruddannelse.
Projektets mål har derfor været at kvalificere undervisning uden for skolens mure ved at udvikle let tilgængelige kursusforløb og undervisningsmaterialer for lærerstuderende i Europa – i første omgang i de seks lande,
som repræsenterede projektet. Desuden skal lærerne
klædes på til at kunne undervise udendørs i mange
flere fag – optimalt set alle.
Deltagerne i projektet havde meget forskellige udgangspunkter. Nogle institutioner havde meget stor erfaring, viden og tradition for ”outdoor learning”, andre
mindre og nogle næsten ingen.

Det internationale samarbejde
har kvalificeret projektet
- Outdoor Learning har vist sig at have stor betydning
for børns lyst til at lære, deres helbred og deres udvikling som hele mennesker. Og det er tvingende nødvendigt at bruge kroppen mere aktivt i forbindelse med
læring, fordi børnenes liv har udviklet sig i den retning
som det har, med mange indirekte oplevelser, megen
stillesidden og få praktiske erfaringer. Men vi har oplevet et stort behov for at udvikle let tilgængelige kursusforløb og undervisningsmaterialer, og derfor tog vi initiativ til projektet, fortæller Karen Barfod, projektleder.
Hun tilføjer desuden om betydningen af det internationale samarbejde: - Kvaliteten af materialerne er uden
tvivl af langt højere kvalitet, end de ville have været i
en ren dansk kontekst. Alene det at landene arbejder
med feltet ud fra meget forskellige faglige synsvinkler,
har kvalificeret projektet, og i Danmark besad vi ganske
enkelt ikke den viden, faglighed og de erfaringer, som
f.eks. Sverige, Norge og Tjekkiet havde.

Outdoor Learning kan bruges i alle fag
I projektforløbet er der udviklet, afprøvet og evalueret
et fælles grundkursus i Outdoor Learning samt seks
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fagspecifikke kurser for lærerstuderende. I Letland har
man således arbejdet med Outdoor Learning kombineret med musik, i Norge med matematik, i Danmark med
kunst og håndarbejde, i Sverige med sprog, i Tjekkiet
med fysisk uddannelse og sport, og i Estland med
naturvidenskab.
Et af forslagene til undervisningen i kunst går ud på at
anvende ler, som børnene først trykker mod en træstamme for at få et mønster i leret. Bagefter bruges
mønsteret som udgangspunkt for at skabe en figur – fx
et dyr – ud af leret.

I matematik udnyttes, at den intellektuelle og den
kropslige forståelse kombineres. Børnene skal fx ”hoppe
regnestykker”. Man tegner en hinkerude med ni felter
med hver sit tal fra 1 til 9. Opgaven er at hoppe fra en
rude til en anden, så summen bliver 10.
Kurserne blev afprøvet såvel nationalt med lokale studerende, som internationalt med grupper af studerende
fra alle partner-institutionerne.
OUTLiNES projektet har taget udgangspunkt i læreruddannelsen, men resultaterne kan forholdsvis
enkelt bruges i andre sammenhænge, f.eks. pædagoguddannelserne, sundhedsuddannelserne og i
efteruddannelsessektoren.

Produkter
Vejledningen, som er udarbejdet i projektet, kan hentes
fra hjemmesiden: www.outdooreducation.dk.

Kontakt:
Karen Seierøe Barfod og Jannie Sloth Hesselbjerg
VIA University College
Skejbyvej 1
8240 Risskov
Mail: ksba@viauc.dk og jsh@viauc.dk
Telefon: +45 8755 3971
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Hvad er udendørs læring ?
Projektet har fået tilskud fra Comenius.
Læreruddannelsesinstitutioner fra seks lande har deltaget i projektet: Danmark, Sverige, Norge, Estland,
Letland og Tjekkiet.

Udendørs læring er en arbejdsmetode, hvor dele
af hverdagen i skolen er flyttet ud af klasseværelset - til det lokale miljø. Udendørs læring kræver
hyppige og målrettede aktiviteter uden for klasseværelset.
Arbejdsmetoden giver eleverne mulighed for at
bruge deres krop og sanser i læringsaktiviteter
i den virkelige verden for at opnå personlige og
konkrete erfaringer. Udendørs læring giver plads
til faglige aktiviteter, kommunikation, social interaktion, oplevelse, spontanitet, leg, nysgerrighed
og fantasi.
Udendørs læring handler om at aktivere alle
skolefagene i en integreret undervisning, hvor
aktiviteter udendørs og indendørs er tæt knyttet
sammen. Eleverne lærer i en autentisk kontekst:
det vil sige, de lærer om naturen i naturen, om
samfundet i samfundet, og om det lokale miljø i
det lokale miljø.
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Mad på tværs af landegrænser

Selvom vi europæere er forskellige på mange områder, så er der dog én ting, vi
alligevel har til fælles, og som vi alle kan forholde os til – nemlig mad.
Dette tog en gruppe unge danskere udgangspunkt i, da de i 2007 gennemførte et projekt, der handlede om at
samle unge europæere om en debat om fremtidens Europa på en utraditionel måde.

Et kulturelt mix
- Det er et sjovt interkulturelt projekt,
som kobler forskellige elementer: madlavning fra forskellige lande, kulturel
udveksling mellem unge, og at mødes
på gadeplan om mad og politik. Det
tager udgangspunkt i alle tiders ’kulturelle grundstof’ – mad – og udnytter
de muligheder for kulturel udveksling
på et meget jordnært og konkret plan,
vurderer Agi Csonka.
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Formålet med dette projekt var at skabe et større engagement blandt unge om det europæiske fællesskab og
interkulturel forståelse. De ville skabe dialog blandt flere

Det bestod af åbne arrangementer, hvor der på gadeplan blev opstillet et køkken enten på en plads eller i en
park, hvor forbipasserende fik mulighed for at deltage i
madlavning, måltid og samtale eller debat.

unge om deltagelse i samfundsudviklingen og fremtidens
Europa. Og det lykkedes. Rundt om et gadekøkken gik
snakken livligt og uformelt.

- Ideen med projektet opstod i forbindelse med
en kontakt til vores danske partnergruppe, Europa
Ekspeditionen, som havde en vision om at rejse Europa
tyndt i en bus og få unge europæere i tale. Så udviklede
ideen sig til et folkekøkken, der skulle være tilknyttet
denne ekspedition, hvor man kunne få unge europæere til at tale sammen over et måltid, en måde at skabe
folkelig og uformel debat på, forklarer Marie Kæmpe,
projektkoordinator på Det Europæiske Folkekøkken.

- Projektet har stilet mod at udvikle et uformelt rum for
debat, hvor man deltager med sine egne hverdagserfaringer som borger og europæer, og ikke i form af
bestemte kvalifikationer som uddannelse, politisk engagement mm. Det har altså været et mål at skabe en
inkluderende debat med plads til alle, uanset interesse
og kompetencer, og vi har derigennem prøvet at få alle
til at forholde sig til deres egen rolle i de europæiske
fællesskaber, siger Marie Kæmpe.
Det uformelle rum midt i gaderne med mulighed for at
debattere tiltrak mange forbipasserende, så i den forstand opnåede projektet sit mål.

Båret af frivillige
Besøg i syv europæiske lande
Projektet foregik over sommeren 2007, hvor unge fra de
tre deltagende lande rejste gennem syv forskellige storbyer i Europa: København (Danmark), Berlin (Tyskland),
Krakow (Polen), Sibiu (Rumænien), Budapest (Ungarn),
Bologna (Italien) og Paris (Frankrig).

Der er lagt mange kræfter i at få projektet arrangeret,
og den danske koordinationsgruppe mødtes med de
andre koordinationsgrupper i februar 2007.
Hele projektet kunne lade sig gøre dels pga. de unges
kreativitet, engagement og viljestyrke, og dels pga.
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Mad på tværs af landegrænser
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partnerne, som har hjulpet koordinationsgruppen med
planlægningen og de praktiske ting. Partnerne blev
fundet via bekendtskaber i udlandet samt via research
af relevante organisationer, der kunne være interessante
at samarbejde med. Det var ret forskellige samarbejdspartnere: én var en gruppe universitetsstuderende fra
Ungarn, en anden var en spejdergruppe fra Rumænien.

og internationale plan. Men på trods af at de unge er
erfarne, så har det praktiske og logistiske element i
planlægningen af arrangementerne fyldt en del, fordi
koordinationsgruppen ikke har haft nok lokalkendskab,
forklarer Marie Kæmpe.

De unge i den danske koordinationsgruppe går alle på
videregående uddannelser, og alle har erfaring med
samfundsengagerede projekter både på det nationale

Projektet gik overordnet ud på at skabe fokus på et fælles Europa. Derfor blev der i hver storby uddelt en lille
folder som en slags appetitvækker, hvor der blev stillet

Alle fik en kogebog

spørgsmål om Europa. Derudover blev der uddelt en lille
kogebog med opskrifter på egnsretter. Disse to produkter kunne de unge bruge som anledning til at kontakte
andre unge og skabe debat om fællesskabet i Europa.
I hver storby er de unge stødt på nye mennesker, nye
meninger og nye kulturer. De har mærket forskellene
og lighederne, når de gennem samtalerne ved gadekøkkenet er kommet tættere ind på livet af andre unge og
den lokale kultur.

Sprog – ingen hindring
- Skulle vi gentage projektet, ville det være optimalt at
planlægge en mere detaljeret arbejdsgang på forhånd,
hvilket dog kan være svært, eftersom man ikke har det
lokale kendskab, som det kræver, siger Marie Kæmpe.

Produkter
• en folder som appetitvækker, med spørgsmål om
Europa
• en kogebog med opskrifter og udtalelser

Kontakt
Marie Kæmpe, projektkoordinator
Mail: mkaempe@ruc.dk

Dette projekt er gennemført med tilskud fra
Aktive Unge.
Deltagende lande er Danmark, Rumænien og
Ungarn.

Desuden har der været forskellige sprogbarrierer – dels
internt i koordinationsgruppen, hvor det ikke altid var
muligt at mødes personligt, og der nemt kunne opstå
misforståelser.
Og dels også på gaderne, hvor køkkenerne stod, da det
ikke var i alle byer, at alle folk kunne snakke engelsk.
Det blev imidlertid løst ved, at de lokale snakkede med
hinanden, eller endnu bedre ved at man kommunikerede ved hjælp af kropssprog. På den måde blev der alligevel opnået resultater, når der kom gang i debatterne.
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Sociale entreprenører

Den demografiske og økonomiske udvikling i Europa giver særlige udfordringer.
Andelen af borgere i pensionsalderen vokser og kommer derfor til at udgøre en
stigende byrde for samfundet, økonomisk set.
Fokus på konkurrenceevne, jobskabelse, kreativitet, innovation og vækst er en nødvendighed, hvis Europa skal
kunne tackle og have succes på trods af de sociale og økonomiske realiteter. Iværksætterkultur og entreprenørskab har i mange sammenhænge været fremhævet som en af de faktorer, der kan bane vejen for at nå disse mål.
En undersøgelse foretaget af bl.a. Universitetet i Neubrandenburg viser, at innovation og entreprenørskab
inden for social- og sundhedsområdet endnu ikke er kommet højt på uddannelsernes dagsorden.

Problemer i velfærdskulturen
Hans Henrik Knoop sætter fingeren på de væsentlige problemstillinger i velfærdssamfundet, som kan være
barrierer for at skabe en entreprenør-kultur i social- og sundhedssektoren: Mange institutioner er præget af
en høj grad af inerti, hvilket kan hæmme graden af professionel dynamik. Velfærd kan svække den sociale
sammenhængskraft ved indirekte at opdrage til, at ”det offentlige/nogen tager sig af det” – underforstået:
”jeg behøver ikke selv gøre noget”. Endelig kan velfærd svække den sociale sammenhængskraft ved indirekte
at signalere, at man ”godt kan klare sig uden sin nabo, hvis man kommer i problemer”. Det kan gøre folk mindre tilbøjelige til spontant at knytte civile kontakter.
Dette projekt relaterer sig på flere måder til denne tredobbelte problemstilling og har alene af den grund
principiel interesse.
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Iværksætteri er blevet et fag i flere uddannelser, men hvor
man normalt tænker på handels- og tekniske uddannelser,
ligger det langt væk for mange at tænke entreprenørskab i
forbindelse med sundhedsuddannelser.
- Det innovative i vores projekt er helt overordnet, at det
overhovedet er kommet i gang inden for den sundhedsfaglige verden. Det er internationalt og tværprofessionelt – det innovative er især, at det er forskelligheden i
deltagernes baggrund, der er drivkraften i forbindelse
med udviklingen af de kompetencer, der menes væsentlige for at kunne løfte innovationsprocesser, siger uddannelsesleder Anette Helt Hansen og fortsætter: - De
studerende forventes at kunne sætte sig ud over deres
fagfaglighed og dermed fokusere på innovative muligheder og løsninger for social- og sundhedsvæsenet.

Nye moduler i entreprenørskab
”Entrepreneurial Spirit Improving European Welfare”
blev titlen på det projekt, som startede i efteråret
2007 med Fysio- og Ergoterapeutuddannelserne ved
Professionshøjskolen Metropol som partner. Sammen
med en række lignende uddannelsesinstitutioner i
Europa har Metropol taget handsken op og arbejder på
at udvikle uddannelsesmoduler og kurser for studerende

i social- og sundhedsuddannelserne med det formål at
fremme potentialet for entreprenørskab.
Projektet samler kreative undervisere og aktive personer,
der arbejder inden for feltet social velfærd, som i fællesskab skal udvikle læringsaktiviteter for de studerende.
På denne måde sikres, at udviklingen af de skræddersyede uddannelsesmoduler sker i en europæisk kontekst
og med en tværfaglig vinkel med det langsigtede mål at
bidrage til udviklingen af velfærden i Europa.

Bryd inertien i systemerne
- Socialt entreprenørskab tænkes som én blandt
mange former for entreprenørskab. Der kan således
være tale om udvikling af særlige tilbud til socialt
truede, såvel som mere generelle udviklingsmuligheder
for bredere befolkningsgrupper, forklarer Anette Helt
Hansen og Gitte Mathiasson, som er uddannelsesledere på henholdsvis fysioterapeutuddannelsen og
ergoterapeutuddannelsen.
Der er i forbindelse med modulernes indhold lagt op til,
at de studerende, på tværs af de europæiske lande der
deltager, skal forholde sig til typer af social- og sundhedssystemers opbygning og funktion herunder også velfærdssystemers forskellige underliggende udtryk og signaler.

19

Sociale entreprenører

submodulet ”integration in the workfield” er det nye,
at de studerende skal afprøve innovative metoder frem
for faglige metoder i praksis. De studerende vil ligeledes
møde eksempler på sundhedsprofessionelle, der har
arbejdet innovativt, entreprenant eller intraprenant. Vi
leder en workshop i september og december, hvor vi
over to dage via forskellige kreative teknikker vil skærpe
de studerendes fokus på, hvor innovation kan finde sted
i deres hjemlande, og hvordan de kan bidrage til denne
proces, forklarer Anette Helt Hansen.

At institutioner kan være præget af en høj grad af
inerti, der kan hæmme innovation og entreprenørskab,
er et helt grundlæggende vilkår, mener de to uddannelsesledere. Dette vilkår vil på linje med andre væsentlige
oplysninger være en del af den analyse og vurdering,
de studerende skal foretage i forbindelse med deres
opgaveløsning.

De studerende lærer at
gennemføre en innovativ proces
- Indholdet i de nye moduler afspejler, at der er fokus
på hele den innovative proces fra prejekt til endelig
projektfase. Så de studerende vil både møde kreativ
arbejdsmetode og meget stringent analytisk metode. I
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Efter et gennemført modul forventes de studerende at
have fået redskaber til at arbejde innovativt samt indsigt i egne muligheder og begrænsninger for at kunne
iværksætte og deltage i innovationsarbejde. De forventes at kunne igangsætte, styre og afvikle en innovationsproces gennem alle dens faser – med særligt fokus på
velfærdsinnovation.
Erfaringerne og resultaterne fra projektet forventes at
indgå i uddannelserne fremover, både på Metropol og
på de andre partnerinstitutioner. Anette Helt Hansen og
Gitte Mathiasson regner med, at udbyttet fra projektet
vil kunne deles med andre typer af uddannelsesinstitutioner på tværs af fagområder og sektorer.

Plusser og minusser ved at udvikle
internationale uddannelsesmoduler
Anette Helt Hansen og Gitte Mathiasson har oplevet,
at det internationale samarbejde kræver en høj grad

af åbenhed, tålmodighed og diplomatiske evner. Dog
mener de, at netop projektdeltagernes forskelligheder
i kultur, tradition og faglig baggrund både vedrørende
pædagogik og didaktik og i forhold til innovation og
entreprenørskab, har været en styrke for projektet.
Faktisk er det de nationale forskelle i regler og lovgivning omkring curriculaudvikling og uddannelse, som har
været mest begrænsende for projektet.

Kontakt
Anette Helt Hansen og Gitte Mathiasson, uddannelsesledere
Professionshøjskolen Metropol
Campus Rådmandsmarken
Sigurdsgade 26
2200 København N.
Mail: aeha@phoe.dk og gima@phoe.dk
Telefon: + 45 7248 7705 og +45 7248 7719

Projektet er støttet af Erasmus-programmet.
Partnerne kommer fra Tyskland, Belgien, Finland,
Cypern og Rumænien.
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Automobility

Bilindustrien er allerede international, bilerne er de samme, motorerne er de
samme, og manualer udgives på samme sprog over hele den vestlige verden.
Så de tekniske skoler har de samme udfordringer med at følge med og opdatere deres auto-uddannelser over
hele Europa.
På et globalt marked med de samme produkter, forekommer det naturligt at arbejde sammen om at udarbejde fælles undervisningsmateriale inden for automekanikeruddannelsen.
Og det har fire tekniske skoler netop gjort.

Den globaliserede bilindustri
- Projektet bygger på en bevidst strategi. I autoafdelingen har der været et udtalt ønske om at lade internationaliseringen få stor plads og samtidig at udbygge og forstærke det samarbejde, der allerede eksisterede
mellem partnerne, forklarer Henrik Hjorth, leder af projektet.
Samtidig vil projektet bidrage til en større forståelse mellem de tekniske skoler og deres aftagere, nemlig
lokale bilforhandlere og autoværksteder, som ganske vist er lokale, men som jo også opererer på et globalt
marked.
- Dette projekt er interessant, fordi det fungerer efter en model, som bør kunne bruges relativt ubesværet
af de fleste uddannelsesinstitutioner. Idéen er at modulere en eksisterende uddannelse, så den matcher
Københavner-erklæringen – og gøre det sammen med udenlandske partnerinstitutioner, så moduleringen fra
starten har en øget chance for reelt at åbne for mobilitet, lyder Hans Henrik Knoops kommentar.
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Et samarbejde mellem tekniske skoler fra flere lande
skal fremme mobilitet – både for lærere og elever.
Omdrejningspunktet er modulisering af eksisterende uddannelser og udvikling af nye i fællesskab. Således bliver
det muligt at tilbringe en periode på en skole i et af partnerlandene med fuld merit.

Københavner-erklæringen levendegjort
Københavner-erklæringen – som svarer til Bolognaerklæringen for de videregående uddannelser – drejer sig
om at fremme mobilitet, gennemsigtighed, anerkendelse
og kvalitet i erhvervsuddannelserne. Og det har en
gruppe erhvervsskoler taget alvorligt og bogstaveligt.

Det skal også være lettere at overføre kompetencer mellem landene, ligesom anerkendelse på tværs af landegrænser er et mål.
- Projektet vil realisere visionen i Københavner-erklæringen
ved at åbne klasseværelset og gøre uddannelsen gennemsigtig for partnere i hele EU, understreger Henrik Hjorth.
Samtidig er man overalt ved at indføre et European
Qualification Framework - altså det fælleseuropæiske
system til beskrivelse af kompetenceniveauer. Det er
endnu et incitament til at gå sammen.

Mobilitet både for studerende og lærere

I regi af et Comenius-projekt vil fire auto-afdelinger på
fire forskellige tekniske skoler udvikle fælles moduler, så
det bliver lettere at gennemføre studie- og praktikophold hos hinanden.

Formålet med projektet er at styrke mobiliteten både for
studerende og lærere. Mobilitet er allerede en integreret
del af uddannelsen, og dette udvekslingsprogram skal
udvide denne mobilitet.

Det er samtidig et af målene i Københavner-erklæringen,
at uddannelserne skal udvikle samarbejde og partnerskaber. Desuden at man øger viden om hinandens
uddannelsessystemer – det som i Erklæringen kaldes
Transparens.

Via de fælles moduler skal det være muligt for de deltagende partnere at sende og modtage både lærere og
elever til deres almindelige programmer – mhp. at udvide den europæiske dimension og samtidig overholde
de nationale læreplaner.
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Automobility

For at det kan lade sig gøre, at elever og lærere frit
kan gennemføre et kursus på en af partnerskolerne,
må uddannelserne være ens. Derfor er partnerne gået i
gang med at udvikle moduler, som kan gennemføres på
samme måde i alle landene.
Hvert modul skal indeholde
1) et kursus på en teknisk skole – undervist på engelsk, og
2) et praktikophold på en virksomhed

Disse internationale moduler skal være så fleksible, at
de kan indpasses i de forskellige nationale auto-uddannelser. Samtidig skal modulerne være meritgivende.
Det betyder at udvekslingsprogrammet skal indeholde:
 interkulturel kompetence
 engelsk
 et udvalg af auto-kurser
 praktikophold i en lokal virksomhed
Alle modulerne lægges i en database, som er indrettet
til uddannelsesprogrammer.
Det er bemærkelsesværdigt ved dette projekt, at det
fremmer ”bløde” fag som engelsk og interkulturel kompetence i et traditionelt ”hårdt” mandefag som automekanik. Det er desuden ambitiøst, at modulerne skal
undervises på engelsk i alle fire partnerlande (Holland,
Storbritannien og Finland foruden Danmark).

Det internationale betyder
et pædagogisk og fagligt løft
- Det internationale samarbejde giver den ekstra dimension, som løfter det pædagogiske arbejde op over dagligdags trummerum. Vi vurderer, at den internationale
dimension flytter fokus fra rene fag-faglige diskurser til
en mere helhedspræget diskussion, hvor de pædagogiske elementer vægtes i lige så høj grad som de faglige,
siger Henrik Hjorth.
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Samtidig har det internationale samarbejde givet partnerskabet ”liv og værdi”, ifølge Henrik Hjort, så fordelene har langt overskygget ulemperne.
Rent fagligt har det betydet et tilskud, fordi man i de
andre lande har kursusindhold, som ikke tidligere indgik
i de danske auto-kurser på dette niveau.
Et fagligt element, som er kommet ind i et særligt modul
i grundforløbet, er selvfølgelig engelsk, teknisk engelsk.
Det giver et løft til såvel de lærere, som skal undervise i
dette modul, som til de danske elever som deltager på
modulet. Samtidig giver det en helt reel og autentisk tilgang til de overordnede mål i erhvervsuddannelsesloven,
som handler om internationalisering.

moduler, som vi har valgt, at partnerskabet skal bestå
af. I den forbindelse har det været interessant at deltage
i de diskussioner, de andre lande tilsvarende har ført, og
dermed fået indblik i hvilke forskelle samt hvilke sonderinger, de har gjort sig i forbindelse med udvælgelse og
tilrettelæggelse af modulerne, fortsætter Henrik Hjorth.

Et bæredygtigt projekt
Hele ideen i projektet er at skabe en bæredygtig konstruktion, der kan fungere i et samspil med den eksisterende drift. ”Det internationale” skal ikke have særstatus, men derimod blive en naturlig del af hverdagen og
et tilbud til eleverne. På længere sigt forestiller partnerne sig, at når de fælles moduler foreligger, vil de søge
Leonardo-programmet om tilskud til udlandsopholdene.

Forskelle i miljøsikring
Et andet eksempel er EU-regler i forhold til biler. Her er
der gennem projektet kommet fokus på forskellige regler
i forbindelse med bl.a. miljøsikring/ emissionsmålinger.
Et klimakursus i Danmark er bygget op efter nogle andre
sikkerhedsregler end i andre lande, og på dette område
er der endnu ikke en fuldkommen harmonisering i EU.
En sidegevinst i forbindelse med udviklingen af de fælles moduler har været, at det viste sig nødvendigt at
revidere det eksisterende undervisningsmateriale og
reflektere over nye behov: - Projektet har været en medvirkende årsag til en generel revurdering af taxonomi og
indhold. Det har implicit fordret en intern afklaring af de

Kontakt
Henrik Hjorth, projektleder, Innovation og
Internationalisering
Syddansk Erhvervsskole
Munke Mose Allé 9
5000 Odense C.
Mail: hhj@sde.dk
Telefon: +45 6312 6511
Projektet er et Comenius Skolepartnerskab.
Deltagende lande er Danmark, Holland,
Storbritannien og Finland.
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Mobning: Nej tak!

Forestil dig, at dit barn kommer grædende hjem fra skole, fordi det endnu en
gang er blevet udsat for mobning.
Denne ubehagelige situation har skoler i fem lande taget udgangspunkt i, og de har gennemført et udviklingsprojekt, der imødegår mobning: Peer-Education.
- Mobning er et stadig tilbagevendende problem, hvor mange børn er sammen.
Vores mål er ved brug af Peer-Educators at få store elever mobiliseret i bestræbelserne på at blive en mobbefri skole, forklarer Birthe Witt Jason, lærer på SabroKorsvejskolen.

Eksperter er glade for projektet
Både Agi Csonka og Hans Henrik Knoop har udvist stor interesse for dette innovative
projekt.
- Det er et projekt, som aktivt bruger børnenes egne ressourcer til at løse konflikter og skabe trivsel. Her er det godt og vigtigt, at børn lærer at håndtere konflikter
indbyrdes uden voksenblanding, udtaler Agi Csonka.
- Det er typisk de store børn, som oplærer de små i, hvad der er vigtigt her i livet.
Børn bliver meget påvirket af deres kammeraters holdninger, hvilket indikerer hvor massiv horisontal læring
og socialisering er trods alle forsøg på at styre pædagogisk ovenfra. (…) Her er et projekt, som tager fat i
noget af problemstillingen, og det ser ud til at lykkedes med det, vurderer Hans Henrik Knoop.
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Mobning er et tilbagevendende problem, som det er svært
at komme til livs. En jysk skole har forsøgt med en ny
metode, hvor større børn passer på de mindre børn – og

Dog står børnene ikke helt på egne ben, når det gælder
om at afvæbne en konflikt. Der vil altid være støttelærere, hvis rolle er at blande sig mindst muligt, men selvfølgelig være tilgængelige som bagstoppere.

indtil videre har det givet positive resultater.

Børn hjælper børn
Det specielle ved Peer-Education er, at børn hjælper
børn. Dvs. at de større elever tager et socialt ansvar for
de mindre elever på skolen. Det gavner både store og
små elever, idet de store elever opøver færdigheder i at
lytte, forhandle, vise forståelse og tage ansvar samtidig
med, at de får styrket deres selvtillid. De små føler sig
trygge ved deres Peer-Educators og ser dem som rollemodeller. Udover at de små får en tryggere skoledag,
lærer de også at håndtere konflikter hensigtsmæssigt af
de store.
- Via uddannelse af Peer-Educators er det målet at
danne en gruppe af elever, der kan intervenere som
første led i en konfliktsituation blandt elever. Dette
forudsætter, at der skabes et klima af tillid, hvori de
involverende elever trygt kan agere og gensidigt støtte
hinanden, forklarer Birthe Witt Jason, lærer på SabroKorsvejskolen.

Kommunikation er nøglen i uddannelsen af PeerEducators. Der bliver fokuseret på at lytte og tale sammen med vægt på respekten for den enkelte. Desuden
definerer de regler for opførsel, der kan accepteres og
respekteres af alle.

Socialt ansvar skaber indholdsrigt liv
- Det er vores opfattelse, at en fokusering på social
kompetenceindlæring har en positiv afsmittende effekt
på hele skolens liv. Forstår eleverne at kommunikere og
interagere på en ordentlig måde, betyder det i sidste
ende, at eleverne får bedre muligheder både i skolelivet
og livet efter skolen, forklarer Birthe Witt Jason.
En anden fordel ved projektet har været, at skolerne
fra de forskellige lande udvekslede erfaringer og viden
med hinanden. Partnerne havde nogle gange forskellige
holdninger til projektet, så det var nødvendigt at argumentere og debattere, og på den måde blev man hver
især mere bevidste om egne værdier og tankemåder.
Denne proces med at argumentere og debattere kunne
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være langsommelig, men partnerne kom efter et stykke
tid til enighed om, at de ikke nødvendigvis behøvede at
komme frem til det samme resultat.

Det er populært at være Peer-Educator
Birthe Witt Jason var med til at udvikle metoden i PeerEducation. Den går ud på, at en større klasse bliver
”parret” med en mindre klasse, fx en 5. klasse med en
børnehaveklasse. Meningen er, at de store elever kan gå
ind i konflikter og sætte en stopper for mobning blandt
de små.
Ofte er det ret populært at være Peer-Educator, og mange melder sig, men det mest normale er, at der er 6-7
Peer-Educators i en klasse. - Jeg har da prøvet at løse et
par konflikter. Det var sådan helt dejligt at se dem sidde
og lege sammen igen, og for to sekunder siden var de
helt vildt uvenner, udtaler en pige fra 5. klasse.
Det er forskelligt fra skole til skole, hvordan PeerEducation bliver indført, da det er en længerevarende
proces. Selve Peer-Educatorerne kommer på et 1-dags
kursus, hvor de får teori og værktøjer til konflikthåndtering og lærer om de sociale kompetencer. Desuden
bliver de informeret om deres tavshedspligt og deres
ansvar som rollemodeller.

Konflikter kan håndteres forskelligt
I forbindelse med projektet blev der udarbejdet en
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dvd med henblik på at hjælpe andre skoler til at starte
lignende projekt på deres skole. På dvd’en bliver det
præsenteret, hvilke redskaber Peer-Educatorerne kan
bruge, nemlig:
• Girafsprog, som er en ikke-voldelig kommunikation,
der kan bruges i konfliktsituationer for at nå en løsning på fælles grundlag. I girafsprog taler man ud fra
egne følelser og behov, og man undgår at beskylde
og kritisere andre.
• Konflikttrappen, som giver forståelse for en konflikts
grundlæggende mekanismer, og kan bruges til at forstå konflikter, uenigheder og mobning.

• Mægling, en konfliktløsningsstrategi, hvor en tredje
part stiller sig mellem to modstandere og hjælper
dem med at finde problemets kerne og blive enige
om en fælles løsning.

Det internationale samarbejde
skaber netværk
Et andet mål med projektet har været at skabe et
netværk af europæiske skoler med mulighed for at
udvikle sociale kompetencer gennem et system af PeerEducators. Derudover har det været vigtigt at styrke følelsen hos eleverne af at høre til og være solidarisk med
en skole samt at skabe et stort netværk af rollemodeller
for andre elever, forklarer Birthe Witt Jason.

Andre skoler har også
vist interesse for projektet
Projektet har været en stor succes – endda så stor, at
andre skoler i Danmark har taget metoden til sig og
bruger den i hverdagen. - Det er nu tre år siden, at
vi har afsluttet projektet, og det lever stadig i bedste
velgående. Desuden fungerer det også stadig på vores
partnerskoler, og de har også været katalysatorer i forhold til andre skoler i deres lande, forklarer Birthe Witt
Jason.

Produkter
•
•
•
•

Hjemmeside: www.peer-education.dk
Elektronisk logbog
DVD med information til såvel lærere som elever
Et afsluttende dokument, hvor fokus er at få politiske
organisationer såsom UNESCO og Europaparlamentet
til at tage stilling til brug af Peer-Educators i skoleverdenen.

Kontakt
Birthe Witt Jason, lærer
Sabro-Korsvejskolen
Sabro Skolevej 4
8471 Sabro
Mail: birthe.witt.jason@skolekom.dk
Telefon: +45 8624 1543

Projektet er et Comenius Skolepartnerskab.
Deltagende lande er Italien, Danmark, Belgien,
Spanien og Rumænien.
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Kulturer mødes
og nye produkter opstår
Formålet med dette Erasmus- projekt var at udvikle et kursus i Conceptual
Design med stærkt fokus på ide- og konceptudvikling i et industrielt miljø.
Kurset blev udbudt af Ingeniørhøjskolen i Aarhus som et tre ugers sommerkursus, og de studerende blev
placeret på den danske virksomhed B&O, hvor de fik assistance fra eksperterne dér.
En af de deltagende studerende, Milan Zapletal fra Tjekkiet, omtaler kurset således: - Vi ankom med et
tomt papir og uden visioner eller ideer om, hvad projektet handlede om. Og så efter tre uger præsenterede vi
et virkeligt produkt, og det synes jeg er et fantastisk resultat.

Når teori og praktisk spiller sammen
Det er især det tætte samarbejde med B&O, som bliver
fremhævet af de to eksperter. Hans Henrik Knoop siger, at
det lykkedes både at etablere en direkte kobling mellem uddannelsen og et relevant erhverv, og at gennemføre et sammenhængende forløb fra idé til udvikling af en prototype i et
verdensklassefirma.
Agi Csonka omtaler det som ”et praktisk stykke innovationsarbejde, hvor de studerende lærer om tværfaglighed,
kreativitet mv. i udvikling af et helt konkret produkt, som
samtidig bliver realitetstestet af B&O”.
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På et tre ugers sommerkursus blev en gruppe studerende
placeret i et udviklingslaboratorium på en virksomhed, hvor
de lærte kreativitetsfremmende teknikker og prototyping.

Opskrift på kreativitet og konceptudvikling
Man tager:
• fem universiteter i fem europæiske lande
• fra hvert universitet udvælges fem studerende fra forskellige fagområder: ingeniørvidenskab, elektronik,
industriel design, psykologi og software design
• fem energiske lærere
• en udviklingsorienteret virksomhed.
De studerende blandes, så man får en gruppe der er
både multidisciplinær og multikulturel. Man placerer
gruppen af studerende i et udviklingslaboratorium i en
dansk udviklingsorienteret virksomhed (B&O) i tre uger.
I den første uge tilsættes en konkret opgave og forskellige
ingredienser, fx brainstorming, eksperimenter og de Bono’s
Seks Tænkehatte. Samtidig blandes de studerende, så de
lærer at arbejde sammen.
Efter en uge, når de studerende er blevet gjort bekendte
med kreative arbejdsmetoder, skal de præsentere deres

foreløbige opgaveløsning. Den krydres med feedback,
og efter behov tilsættes rådgivning og seminarer med
lærere og B&O-eksperter.
I den sidste uge er der fuldt blus på, og de studerende
arbejder fokuseret på produktudvikling og fremstilling
af prototypen, som de til sidst præsenterer for de inviterede eksperter, lærere, B&O-folk og pressen.
Resultat:
• seks prototyper på nye produkter
• top-motiverede og tilfredse studerende.

Både tværfagligt og multikulturelt
Udgangspunktet for sommerkurset var at ruste de studerende til den globaliserede verden og dens krav om
stadig innovation og komplekse produkter. Derfor sammensatte man en gruppe, der både kom fra forskellige
lande og med forskellige faglige kompetencer.
- Samarbejdet med vores europæiske partnere har klart
givet os adgang til viden, vi ikke havde før projektet, så
det har helt sikkert været med til at styrke det. Den store fokus på tværfaglighed i vores projekt har i høj grad
været muliggjort via nogle af de internationale studerende, som gennemgår studier, som endnu ikke findes i
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Danmark, forklarer Peter Gorm Larsen, projektleder og
ingeniørdocent på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Real life experience
Placeringen af kurset i et ægte udviklingslaboratorium
på B&O var af stor betydning for kursets succes. Det
løftede undervisningen ud af den kendte universitetsverden, og gav deltagerne en forsmag på, hvordan en
fremtidig arbejdsplads kan se ud.
- Det var især inspirerende at arbejde med de professionelle B&O folk, og det fik os endnu tættere på den virkelige verden med dens innovation, forretning og tidspres, udtaler Niguel Nunes, en portugisisk studerende.
De design-opgaver, som de skulle løse, blev stillet af
B&O, og var således også relevante og virkelige. Samtidig var de udvalgt, så de krævede en god blanding af
”hårde” og ”bløde” ingeniørkompetencer, og passende
snævre bånd, men med plads til innovative løsninger.
En af opgaverne var ”Re-birth of the Portable Stereo” –
en tidssvarende udgave af en ghettoblaster.

Først et preject
For at sikre at de studerende helt fra starten anvendte
en innovativ tankegang, blev kurset indledt med en
fase, som i faglitteraturen kaldes ”preject” – altså førprojekt. I denne fase skal man via kreativitetsteknikker
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lære at forholde sig, dvs åbent og iderigt til mulige
løsninger, dvs tænke ud af boksen. Man skal helt bogstaveligt sige ja til alle forslag og udnytte synergien i
gruppen. Man samler en mængde løsningsforslag, som
så i en senere fase bliver analyseret og vurderet.

I guess it’s fair to say that the Innovation Camp 2009
was the best experience I’ve ever had as a student. The
chance to develop new products at a Company as B&O
is a privilege few can have, and I’m very proud to have
had such chance. The work was very demanding and
challenging from a creative point of view. The creative
process was very stimulated by the teachers and B&O
staff, and I believe the results were beyond their expectations. Then there is the multicultural experience…
Simply amazing! I really learned a lot from different
cultures… and made lots of friends that I still keep in
touch with today.
Besides this we were very well accommodated and the
extra activities were very interesting.
I would do it all again if I could.
André Matos, studerende fra Portugal

Multi- og problemorienteret
De tre uger blev planlagt, så der var 10 % undervisning
og 90 % gruppearbejde. Den pædagogiske metode var
baseret på følgende principper:

• Gruppeorienterede aktiviteter: de studerende skulle
arbejde sammen om at udvikle et produkt
• Multi-disciplinær tilgang: holdene blev sammensat af
studerende med forskellig faglig baggrund, således at
de tilsammen ville kunne løse opgaven
• Multikulturel tilgang: de studerende kom fra fem forskellige lande
• Problemorienteret læring: læring gennem åbne opgaver, med mulighed for flere løsninger, som de studerende selv løser, mens lærerne fungerer som tutorer
• Intensivt skema: sommerkurset varede relativ kort tid,
og de studerende arbejdede udelukkende med dette
projekt fem dage om ugen i tre uger
• Industri-orienteret: sommerkurset var placeret på en
industriel virksomhed, og opgaverne var realistiske.
Og metoden virkede, ifølge Annemarie Hofman, studerende fra Holland: - Kompetencen til at udføre innovation er enorm på denne sommerskole. Forskellige ideer,
kulturer og discipliner gør produktudvikling udfordrende
og meget meningsfuld. Takket være kombinationen af
oplæg og gruppearbejde, følte jeg, at jeg kunne anvende
den nye viden straks.

B&O ønskede en gentagelse
Også B&O var meget tilfreds med kurset: De studerendes idéer kan give direkte inspiration til designere og
konceptudviklere, og fra de unge mennesker får vi et
indblik i, hvad vores fremtidige kunder lægger vægt på.

For B&O udgjorde kurset desuden en mulig rekrutteringsbase for nye medarbejdere. Alle involverede personer på
B&O var imponerede over resultaterne af kurset, især var
de imponerede over den høje kvalitet i de innovative ideer
og præsentationen af prototyperne. De blev overbevist om
potentialet i gruppesamarbejdsformen, og de fik ny inspiration fra unge mennesker. Faktisk var de så tilfredse, at de
foreslog, at kurset blev gentaget i 2009 – hvilket det blev,
ligesom det bliver gentaget også i 2010.

Produkter
• Seks prototyper på nye produkter
• Et tre ugers kursus i Conceptual Design and
Development of Innovative Products
• En artikel i European Journal of Engineering Education,
(august 2009).

Kontakt
Peter Gorm Larsen, Ingeniørdocent
Ingeniørhøjskolen i Aarhus
Dalgas Avenue 2
8000 Aarhus
Mail: pgl@iha.dk
Telefon: +45 8730 2410
Kurset blev udviklet i regi af Erasmus-programmet.
Ingeniørhøjskolen i Aarhus (IHA) arbejdede sammen med
fem tekniske universiteter fra Europa: Holland, Portugal,
Tjekkiet og Polen.
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Idræt som pædagogisk middel

For mange unge er idræt et frirum for udfoldelser, og samtidig kan idrætten
også være en alternativ måde for de unge at udvikle sociale kompetencer på.
Idrætten kan ligeledes ses som en uformel måde at lære på. Unge vil således gennem deltagelse i idræt være
mere åbne over for hinanden og derved kunne udveksle egne indhøstede erfaringer. Idræt kan derfor være
egnet til at motivere til og fastholde unge i uddannelse.
Konkurrence er en meget vigtig drivkraft for mennesker, men det skal foregå i
en olympisk ånd for at kunne fungere i den pædagogiske verden. Alle skal opleve at
vinde ved simpelthen blot at være med. Derved kan de unge få lyst til mere. - Hvis
man opgiver at have konkurrence i pædagogikken, vil det være som at spille et computerspil, hvor man ikke længere kan vinde noget, siger lektor Hans Henrik Knoop.

Idræt kan bygge bro for de unge
Balancen mellem det at konkurrere, det at vinde og det at være social er væsentlig for at kunne udnytte idrætten som et pædagogisk middel. Det gælder især, når man vil integrere udsatte unge fra forskellige miljøer. Her
er det nødvendigt med utraditionelle metoder, der kan sikre, at uformelle færdigheder overføres til formelle
færdigheder, viden og sociale værdier.
Ved at bruge idræt til at skabe vindere kan der bygges bro mellem det etablerede system og de unges egne
erfaringer. De unges erfaringer med at organisere idrætsaktiviteter kan overføres til forståelse for, at uddannelse skal planlægges, koordineres og lægges tidsmæssigt tilrette.
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Den olympiske ånd kan bidrage til at skabe vindere i uddannelserne. Unge fra uformelle miljøer kan derved inddrages i de formelle.
På sportsskolen i byen Adana i Tyrkiet føler de unge sig
anerkendt. Dette konstaterede projektets udenlandske
partnere ved deres møde i Adana. De besøgte skolen
og fik lejlighed til at tale med de unge og deres lærere.
De unge gav udtryk for, at sporten både giver dem en
social og en akademisk støtte, og at det derved bliver
sjovere at studere. Gæsterne fik ved besøget indtryk af,
at de unges læring foregik i en god atmosfære og forståelse mellem lærere og elever - samarbejdet mellem
dem fungerer på en afslappet måde.
Dette er et godt eksempel på, hvordan der arbejdes
i dette Grundtvig Læringspartnerskabsprojekt, som
handler om, hvordan sport kan anvendes som et kreativt middel til at integrere unge i uddannelse.
Et andet eksempel er projektpartnernes møde i
Danmark, hvor de udenlandske gæster hørte om flere
forskellige danske projekter, hvor sport anvendes som
en motiverende faktor. Disse oplæg gav anledning til
diskussion om, hvilken rolle lærere og projektledere
spiller i lokalsamfundet. Fokus i diskussionerne var på,

hvordan forskellige sportsgrene kan motivere de unge,
og dermed hvordan værdien ved at deltage i sport kan
overføres på de unges motivation og engagement til at
gennemføre en uddannelse.

Idræt kan styrke andre kompetencer
Projektets hovedmålsætning er at forbedre projektdeltagernes kompetencer på en lidt alternativ måde, så de
bliver bedre til at udvikle den sociale dygtighed hos de
unge og omsætte det uformelle i sport til mere formelle
kompetencer. Det primære i projektet er at forbedre
kompetencerne hos lærere, vejledere og andre, der beskæftiger sig med unge.
Det sker ved, at de i projektet sammenligner og udveksler erfaringer om at anvende sport som en motiverende
faktor for unge. De skal lære at anvende alternative metoder til at realisere unges potentiale til at tage en uddannelse. Der er lagt særlig vægt på at integrere unge
fra socialt marginaliserede miljøer.

Udisciplineret i skolen, men disciplineret i sport
Hvis man skal sikre, at en stor andel af etniske mindretal, udsatte grupper og unge fra socialt belastede boligområder får uddannelse og arbejde, er det nødvendigt
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med en udvidet brobygning mellem det etablerede
system og andre dele af de unges liv.
Det er fx ofte tilfældet, at unge mennesker, som er dysfunktionelle, når det drejer sig om skole og indlæring,
er meget disciplinerede og dygtige strateger, når det
gælder sport. Som regel har de også en god forståelse
af, hvordan man organiserer en sportsaktivitet med hensyn til planlægning, koordinering etc.
Udfordringen er at udnytte, at mange kompetencer
bliver udviklet og øvet i forbindelse med sport, og så få
dem overført til andre dele af de unges liv, nemlig uddannelse og arbejde.

Det internationale har skabt nye ideer
Når projektpartnerne besøger hinanden, er det nødvendigt at stille fuldstændigt skarpt på formål og rammer.
Den danske partner Ulla Varneskov fra Vejle Kommune
beskriver, hvordan de internationale partnere har kunnet stille ”hvorfor gør I sådan”-spørgsmålet og dermed
udfordret de danske metoder. Det var ikke nok blot at
svare: ”sådan plejer vi at gøre”.
Samarbejdet med internationale partnere har givet
mulighed for at ”undre” sig over både eget og andres
arbejde. Det giver en helt anden og god dynamik og
kvalitet, når man idéudvikler. Og det har ikke kun styrket projektet om sport, men også arbejdet inden for integration og det boligsociale arbejde i bredere forstand.
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Store forskelle mellem landene
Udfordringen har været, at der er store både kulturelle
og samfundsmæssige forskelle mellem partnerlandene.
Det har været en særlig udfordring, at to af deltagerlandene, Danmark og England, har relativt store ligheder,
mens det tredje partnerland, Tyrkiet, derimod er meget
anderledes.
Vejle Kommune og Clapham Park Homes i London stod
over for ensartede udfordringer og med forskellige løsninger og syn på disse udfordringer, der i høj grad gør
det muligt direkte at overføre metoder – det var derfor
oplagt at udveksle erfaringer i en mere formel ramme.
Partnerne overvejer at arbejde videre med en ungdomsudveksling af udsatte unge til sportsarrangementer med
en anden organisation i England.

Erfaringer og resultater giver debat
Projektet har affødt en del debat lokalt om arbejdet og
de metoder der foreslås. I Vejle Kommune er der sørget
for at involvere flere forskellige afdelinger og aktører, og
det har affødt nye samarbejdsrelationer lokalt, blandt
andet i form af tættere kontakt til andre aktører på
området.
Projektet er indtil videre blevet brugt til at reflektere
over egne metoder via fx dagbøger og debatter, hvilket
er en bevidst forankringsstrategi, der bl.a. gør det væsentligt nemmere at formidle erfaringer.
Projektet har desuden resulteret i, at det er besluttet at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse blandt
unge for at give konkret viden om motivationsfaktorer.
Undersøgelse vil blive udført i alle partnerlande, og det
bliver interessant at sammenligne resultatet på tværs af
grænser. Dermed vil diskussionen kunne løftes til et højere niveau. Udover at undersøgelsen vil give ny viden,
bliver det også et element i hele tiden at bygge videre
på de diskussioner, der finder sted i projektet.

Det er stadig lidt tidligt i projektet at pege på konkrete
løsninger, fx har projektet en hjemmeside, hvor det skal
overvejes, hvorledes den kan bruges til at samle erfaringer og dermed gøre disse tilgængelige for andre.

Kontakt
Ulla Varneskov, projektleder
Børne- og Ungeforvaltningen i Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle
mail: ullva@vejle.dk
Telefon : +45 7681 5031
Web: www.vejle.dk/sim

Et Grundtvig Læringspartnerskab med partnere i
Danmark, Storbritannien og Tyrkiet.

Andre end partnerne er også interesserede
Integration og boligsocialt arbejde er et højt prioriteret
område i Danmark, og vi er generelt gode til at dele
viden. Derfor er projektet allerede blevet drøftet blandt
andre aktører, herunder kommuner, som har fattet interesse. Interessen går både på muligheden for internationalt samarbejde og på selve emnet.
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I dette projekt er der fokus på to elementer:
Tværfaglighed og den internationale dimension.
Tværfaglighed er ikke et nyt tema i uddannelsesverdenen, men det er fortsat en udfordring rundt om på skolerne og blandt lærerne at sammentænke
flere fags teorier og metoder til en helhedsorienteret belysning af et emne
eller en problemstilling.
Udvikling af den internationale dimension i undervisningen er en anden
udfordring. I regeringens globaliseringsstrategi fra 2006 er det målet, at
alle elever skal deltage i mindst ét internationalt projekt i løbet af deres
uddannelse. Hvordan imødekommer skolerne konkret dette mål og den
globaliserede verdens krav om fremmedsprogskundskaber, evne til at begå sig i andre kulturer og viden om
andre lande? Og hvordan sikrer man undervisning på højt niveau, som er i takt med udviklingen i samfundet?

To udfordringer – fælles løsning
To væsentlige udfordringer, som man i mange tilfælde kan adressere samlet: hvor ønsket om internationalt
samarbejde, fx med en udenlandsk klasse, kan fungere som løftestang for en tværfaglig tilrettelæggelse og
hvor den tværfaglige tilrettelæggelse danner et godt afsæt for elevsamarbejde med en udenlandsk skole.
- Dette projekt er meget interessant, fordi det på én og samme gang er et genuint tværfagligt projekt, som
er udviklet specielt til HTX – det er et særligt talentforløb, og et ”dannelsesprojekt” i forhold til Grønland og
hjemmestyreproblematikken, vurderer Agi Csonka.
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På HTX-uddannelsen spiller det tværfaglige projektarbejde
en central rolle i undervisningen. Hos Mercantec i Viborg
bliver det afsæt for at skabe en international dimension i
form af elevsamarbejder med udenlandske klasser.
På HTX-uddannelsen er der tæt sammenhæng mellem teori og praksis. I de tekniske og naturvidenskabelige fag afprøves teorier og modeller i praksis.
Undervisningen baserer sig på virkelige forhold og
konkrete problemer, som skal løses. Det tværfaglige
projektarbejde er ofte den anvendte arbejdsform, og
også de almene fag inddrages.
Mercantec, Viborg tekniske gymnasium, har gennem flere år arbejdet med at inddrage en international dimension i det tværfaglige projektarbejde. Og
siden 2005 har de udviklet et særligt samarbejde med
Sisimiut HTX i Grønland - hvert år med et nyt emne og
en ny kombination af fag.

Oliestat eller hjemmestyre
I skoleåret 2007/8 arbejdede 25 elever i de to 2. htx-klasser
med temaet ”Oliestat eller hjemmestyre”. Det handlede
om, hvilke konsekvenser oliefundene i Grønland kan
have for det grønlandske samfund og den arktiske natur.

Med udgangspunkt i fagene kemi, biologi og samfundsfag arbejdede eleverne med en bred vifte af miljø- og
samfundsmæssige emner og spørgsmål. De arbejdede
bl.a. med, hvilke metoder der findes til råstofudvinding,
og hvordan miljøet kan forurenes ved udvindingen.
Hvordan miljøfremmede stoffer ophobes i fedtvævet
hos dyr, og hvordan det påvirker fx isbjørnens livscyklus.
De samfundsfaglige emner handlede bl.a. om, hvordan hjemmestyret fungerer politisk og økonomisk.
Hvilke geopolitiske interesser har Danmark i forhold
til Grønland, og hvem tilhører olieforekomsterne,
Grønland eller Danmark?
Forløbet var tilrettelagt i samarbejde med de grønlandske lærere. Først arbejdede de to klasser hver for sig i
mindre grupper med at tilegne sig den relevante faglige
viden og udvikle egne synspunkter på de forskellige klimamæssige og samfundsmæssige spørgsmål. Herefter
blev de grønlandske og danske grupper sat sammen
to og to for at debattere udvalgte emner og spørgsmål. Kontakten og dialogen mellem grupperne foregik
gennem chat og videosamtaler over internettet. Som
afslutning på forløbet udarbejdede eleverne en faglig
rapport.
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Fem elever belønnet med rejse til Grønland
Sidste led i projektet var, at fem af de danske elever blev
udvalgt til at besøge den grønlandske klasse. Besøget
var tilrettelagt i naturlig forlængelse af det forudgående
faglige forløb, og de danske elever deltog i undervisningen sammen med de grønlandske elever.

Internationalt udsyn er dannelse
- Vi arbejder internationalt, fordi vi ønsker at leve op til
regeringens målsætning om, at alle elever skal deltage i
mindst ét internationalt projekt i løbet af deres uddannelse. Rent faktisk betragter vi internationalt udsyn og
interkulturelle kompetencer som et væsentligt element
i den ”dannelse”, eleverne skal have i løbet af en ungdomsuddannelse, forklarer Ulla Hjulmand, engelsklærer
og international koordinator på HTX i Viborg.
- Og så giver samarbejdet med elever i andre lande
faktisk også en faglig merværdi, hvis det tilrettelægges
rigtigt, tilføjer hun.

Hvorfor Grønland?
Med oliefundene i Grønland var det en oplagt mulighed
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at bruge Grønland som udgangspunkt for et tværfagligt projekt, der koblede klima/miljø og samfundsmæssig udvikling. Og det var oplagt at samarbejde med en
grønlandsk klasse, fordi de grønlandske elevers viden,
erfaringer og synspunkter kunne bidrage rent fagligt til
belysning af temaet. Samtidig skabte det mulighed for
at skabe debat mellem eleverne om den fælles historie,
rigsfællesskabet og hjemmestyret.
- Vi mener også, der er en pointe i at samarbejde med
netop et nordisk land, fordi der sjældent er fokus på
det nordiske. Det er ofte helt andre lande, der opleves
som spændende og anderledes, både i uddannelsessammenhæng og når det gælder ferier. Vi ser det også
som vores opgave at præsentere eleverne for ting, som
de ellers ikke ville stifte bekendtskab med, fortæller Ulla
Hjulmand.

Tværfaglighed
Der er to former for tværfaglighed:
• Funktionel tværfaglighed, når to fags teorier
og metoder belyser en problemstilling (værd at
stræbe efter)
• Formel tværfaglighed, når to fag behandler det
samme emne uden at fagene ”snakker sammen”
(værd at undgå).

Og så viste det sig selvfølgelig, at Grønland i allerhøjeste
grad var spændende og anderledes. Ikke kun tidsforskellen var stor (4 timer), det var naturen, livsvilkårene
og kulturen også.
Grønland er med tiden blevet en naturlig del af årsrytmen på HTX i Viborg. Der er kommet en generel øget
opmærksom på Grønland og grønlandske forhold:
eleverne følger med, når der er indslag om Grønland
i nyhederne, og de spørger til hvilket emne, de i år
skal samarbejde med Grønland om. Desuden har det
styrket kontakten til de grønlandske elever, der går på
Mercantecs uddannelser.

Tværfaglighed er fortsat et indsatsområde
Ulla Hjulman peger på tre omdrejningspunkter for arbejdet på HTX i Viborg:
Den tværfaglige tilrettelæggelse står centralt. Den giver
mulighed for at inddrage virkelige forhold og problemstillinger i undervisningen. Indlæringen og motivationen
styrkes, når eleverne kan se, hvad de kan bruge det
lærte til.
Et tværfagligt forløb er desuden en oplagt mulighed
for at inddrage en international dimension i undervisningen. Den internationale dimension realiseres oftest
ved at samarbejde med en klasse i et andet land. Det
involverer eleverne i direkte kommunikation og samarbejde med hinanden. Hvor det er muligt, medtænkes en

elevudveksling. Den internationale dimension får derved
et konkret indhold for eleverne, de opnår en personlig erfaring med et andet land og en anden kultur, og
det styrker motivationen, når de ved, at de har udenlandske kammerater, der venter på deres materiale og
tilbagemeldinger.
Det internationale klassesamarbejde udnyttes til at styrke
fagligheden hos eleverne. De emner og temaer, der
aftales for samarbejdet, skal være konkret forankret i
fagene. Gennem dialogen styrker eleverne deres evne til
at anvende og formulere deres forståelse af det faglige,
og bidragene fra den udenlandske klasse rummer altid
nye faglige aspekter og vinkler, som tvinger eleverne til
at reflektere over egen faglighed og metode.

Kontakt
Ulla Hjulmand, engelsklærer og international
koordinator
Mercantec - Viborg tekniske Gymnasium
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Mail: ulhj@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3923

Projektet er gennemført med økonomisk tilskud fra
Nordplus Junior programmet.
Deltagende lande er Grønland og Danmark.
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Interaktive medier i vejledningen

Der er behov for at udvikle vejledningsmaterialer og metodik
i forhold til ikke-boglige målgrupper.
Intentionen er at basere vejledningsmaterialer og metodik på en høj grad af visualisering af den aktuelle uddannelse og/eller job, som vejledningen dækker.
De nye metoder og materialer skal være en styrke for bogligt svage og personer
med anden etnisk baggrund, der ikke har dybt kendskab til det danske arbejdsmarked, og som det kan være svært at nå med traditionelle vejledningsmetoder. Det
gælder om at bringe vejledningen tættere på brugerne.

Samtale er ikke nok
- I vejledning af unge er det nødvendigt at anvende flere forskellige midler, hvis det skal lykkes at bryde med
stereotype og traditionelle uddannelsesvalg. Der skal andet end samtale til, siger Agi Csonka.
Vejledningen kan bl.a. vinkles mod mere direkte rekrutteringsaktiviteter med anvendelse af f.eks. rollemodeller. På flere og flere hjemmesider fra uddannelsesinstitutioner er der udviklet materialer, der giver
vejledningssøgende mulighed for gennem interaktive moduler, film m.v. at danne sig et grundigt indblik i
uddannelsen og jobindholdet.
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Interaktive medier i vejledningen af unge bryder med

Vejledningsmodellen sætter brugeren i centrum

traditionelle metoder og bringer vejledningen tættere på
brugeren.

Et af projektets konkrete resultater er hjemmesiden
www.sosuhjaelper.dk.

Projektet IGUANA, et Leonardo da Vinci udviklingsprojekt, har tre formål:

I sin struktur består den af forskellige ”rum”, dvs. forskellige dele, hvor man kan søge efter forskellige former
for information.

 At udvikle vejledningsmaterialer og metodik med
henblik på at kunne kvalificere vejledningen til omsorgsuddannelser for nye målgrupper
 At udvikle materialer der kan tiltrække flere til
omsorgssektoren
 At udvikle materialer der kan synliggøre mulighederne for et karrierevalg i omsorgssektoren i en region,
hvor der ikke er tradition for det.

Hjemmesiden giver mulighed for at man selv kan surfe
blandt informationer eller gå i dialog med mennesker
med viden og erfaring om job og uddannelse i sektoren.

- Projektet er gennemført i et internationalt samarbejde,
hvilket først og fremmest har betydet en større bredde i
de metoder, der er blevet udviklet. Gennem et praktisk
og analytisk arbejde er forskelle i partnerlandene blevet
afdækket. Det har betydet, at det har været nødvendigt at tilpasse sig forholdene i de enkelte lande. Det
betyder også, at projektet har fået en større anvendelighed. Samlet har det styrket projektet, at der er inddraget erfaringer, viden m.m. fra andre lande, udtaler
Jan Wadsholt.

Ikke alene kan man se videoklip med studerende og
lærere på uddannelsen, som fortæller om deres egen
motivation og interesse for faget. Der er også videoklip
og lydoptagelser med ældre borgere, som man som
sosu-hjælper kan komme til at arbejde med.

Materialet består ikke kun af tekst. Også grafik, foto,
video og lyd er gennemgående på alle dele af hjemmesiden. På denne måde søges det at tilgodese brugere
med forskellige læringsstile og sproglige niveauer.

I figuren (næste side) er den vejledningssøgende sat i
centrum for sin egen udforskning og erkendelsesvej.
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Interaktive medier i vejledningen

Uddannelser
Praktik

Adgangskrav

Spørg eleven

Skoleophold

Tider, start, slut, længde

Spørg vejlederen

Økonomi

Fritagelser, Merit

13 hurtige svar

Brug af siden

Spørgepanel

Alder, særlige forhold
Den vejledningssøgende
Elev
Elev

Scenarier
Elev

Ansat
Ansat

Til vejlederne

Hvor ligger sosu-skolerne?
Ældre

Ældre
Ansat

Praktik

Vejledning under uddannelse
Det sociale liv

Fakta
Ældre

Rummene understøtter
forskellige læringsstile
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Fag

Viden

Anden undervisning

13 svar er en FAQ, dvs. at man kan se svarene på de
mest typiske spørgsmål, som vejlederne erfaringsmæssigt
får. Rummet kan i særlig grad tilfredsstille brugere med
behov for at få skriftlige svar på konkrete spørgsmål.

af, hvordan det ser ud, når man studerer eller arbejder
som sosu-hjælper. Videoer fremstiller både elevprofiler og hverdagssituationer i uddannelse og arbejde.
Rummet kan i særlig grad tilfredsstille brugere, som
gerne erkender ved brug af audio-visuelle fremstillinger.

Rummet Scenarier giver et levende billede af uddannelse og arbejde i sektoren. Video- og lydscenarier med
både elever, ansatte og ældre giver et levende indtryk

Rummet Viden indeholder en mængde faktuelle oplysninger om uddannelsen og også oplysninger om de
sociale aspekter af uddannelsen. Rummet indeholder en

del tekst om uddannelsen, men også billeder og audiovideoklip som understøttende elementer. Rummet kan i
særlig grad tilfredsstille den sprogligt-matematisk-logiske bruger, men også den audio-visuelle bruger.
Rummet Spørgepanel indeholder en mulighed for at stille
individuelle spørgsmål via websitet til vejlederne, der svarer
tilbage pr mail. I erkendelse af, at nogle brugere vurderer,
at svaret på deres spørgsmål bedre kan gives af en ligestillet, kan man også vælge at stille spørgsmål til en elev.

Europa er blevet et vigtigt strategiområde for skolen i
Århus. Et resultat af projektet er også, at der arbejdes
på at udvikle en fælles europæisk sundhedsuddannelse,
European Health Care College, så man kan tage dele af
sin uddannelse på tværs af landegrænser.

Produkt
En vejledningshjemmeside: www.sosuhjaelper.dk

Kontakt
Modellen kan anvendes i flere sammenhænge
Materialet kan anvendes på flere måder, dels i individuel vejledning som reference og forberedelse til
vejledningssamtaler eller til mulighed for fordybelse i
forbindelse med gruppevejledning eller orientering om
uddannelsen, dels i undervisningen af grundforløbselever i forbindelse med overgang mellem grundforløb og
hovedforløb.
Materialet har vist sig velegnet til selvstudium for
mange af de helt unge elever uden dybere kendskab til
sosu-området.

Jan Wadsholt, projektleder
Social- og Sundhedsskolen i Aarhus
Olof Palmes Allé 35
8200 Århus N.
Mail: sskajw@sosuaarhus.dk
Telefon: +45 2323 2463
Web: www.iguana-eu.com

IGUANA, Interactive Guiding - A new approach er et
Leonardo Da Vinci-projekt med partnere i Tyskland,
Estland, Grækenland og Storbritannien.

Den digitale del med mulighed for at kontakte en vejleder eller et par rollemodeller har fungeret, og fungerer
stadig, bedst i forhold til vejlederen. Det er vanskeligere
at opretholde god kontakt til rollemodeller, som er længere væk fra skolen.
Udvikling af uddannelser inden for pleje og omsorg i
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Animationspædagogik
skaber kreative børn
Der stilles i dag krav om at folkeskolen er rummelig, og at
børn med indlæringsvanskeligheder af forskellig art indgår i
de sociale og læringsmæssige fællesskaber i klassen.
Undervisningsdifferentiering er blevet et styrende princip for undervisningen i folkeskolen. Stort set al
almindelig undervisning tager udgangspunkt i skriftsproget, uanset om det er sprogfag eller naturvidenskabelige fag. Det er ofte svært for børn med indlæringsvanskeligheder og ordblindhed at arbejde på lige fod med
deres klassekammerater, når en stor del af processen i en opgave er lagt an på læse- og skrivefærdigheder.

Animation involverer sanserne
Uanset elevernes faglige niveau er der specielt ét didaktisk redskab, som elever er glade for, nemlig IT. Det kan
bruges på mange måder og stort set i alle fag. Alligevel er det stadig de færreste lærere, som aktivt integrerer
brugen af IT i formidlingen af deres fag.
- Projektet ”Teaching with Animation” forsøger netop at bruge IT som et didaktisk redskab - og derfor er
vigtigt og banebrydende, vurderer Agi Csonka.
- Set fra en pædagogisk synsvinkel har animation et stort potentiale, mener Hans Henrik Knoop, fordi det
indebærer meget detaljerede studier af dét, der skal animeres, og fordi der er flere sanser involveret hele tiden.
Hver gang man animerer en person, træner man fx indirekte empati, og hver gang man animerer et fysisk objekt,
træner man indirekte naturvidenskabelig forståelse – forudsat at animationerne har tilstrækkelig kvalitet,
vurderer Hans Henrik Knoop.
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Animation i kombination med IT er et stærkt pædagogisk

Udfordringer for folkeskolelærere

redskab, og nu er der udviklet vejledningsmateriale, så

I bestræbelserne på at praktisere differentieret undervisning er det lærernes udfordring at variere de pædagogiske metoder, så der tages hensyn til elevernes
forskelligheder.

andre kan gå i gang.
- Animation kan bruges i alle fag som undervisningsværktøj. Det skal være et supplement, hvor man i
stedet for at skrive et referat af Den Lille Rødhætte,
animerer det med pap eller modellervoks. På samme
måde kan man vise, hvordan vulkaner fungerer, eller hvordan jordskorpen forskyder sig. Det er enkelt
at gå til, og børnene kan være med allerede fra 1.
klasse, siger Hanne Pedersen, leder af Center for
Animationspædagogik (CAP).
Ifølge Hanne Pedersen kan animationspædagogik som
metode være med til at skabe dygtigere børn, der er
i stand til at løse opgaver mere fleksibelt, kreativt og
samarbejdende.
- Det kan også gøre børn langt mere bevidste omkring medier, som de i forvejen bruger meget tid på.
Projektet skal samtidig belyse, om animationspædagogik kan give bogligt svage elever flere succesoplevelser
i undervisningen, fordi de får et helt nyt sprog, siger
Hanne Pedersen.

Her kan animation bruges som alternativ til skriftsproget
for ordblinde og børn med indlæringsvanskeligheder.
Der er flere tekniske løsninger til rådighed i dag, som
gør det muligt at arbejde med selvskabte levende billeder i undervisningen Men der mangler efteruddannelse
af lærerne og udarbejdelse af de pædagogiske metoder
og redskaber.

Animation på skemaet
Det har Leonardo-projektet Teaching with Animation
forsøgt at råde bod på.
Den langsigtede ambition med projektet er at gøre undervisning med animation til en integreret del af undervisningen i grundskolerne i Europa. Som resultat af projektet er der produceret en cd-rom og en webside med
en let tilgængelig vejledning, herunder didaktiske overvejelser og metoder til at bruge animation i undervisningen. Selve vejledningen er – selvfølgelig – animeret.
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Animationspædagogik skaber kreative børn

Vejledningen er udviklet i tæt samarbejde mellem animatorer og forskere, og den er baseret på erfaringer
med animation fra flere af de involverede lande.
Projektet nytænker mulighederne for at udnytte børn
og unges kreative kompetencer på seriøs måde – til
gavn og glæde både for ordblinde og børn med indlæringsvanskeligheder, men også for alle andre.

Sprogforbistring

Stor international udbredelse

- Det var fra starten ideen, at langt flere lande fik indsigt
i de muligheder, der ligger i animationsmediet som undervisningsværktøj, fortæller Hanne Pedersen.

Den europæiske dimension har virkelig styrket projektet.
Det undervisningsmateriale, der er produceret under
projektet, bliver flittigt brugt i CAP’s aktiviteter, f.eks. et
internationalt semester i forbindelse med læreruddannelsen i Viborg, hvor det indgår som undervisningsmateriale.

- Vi har gennem samarbejdet fået indsigt i slutbrugernes
kultur og fået et langt større erfarings- og forskningsmateriale. Desuden er det inspirerende at arbejde med
andre lande og dermed opleve andre måder at gøre
tingene på. Gennem samarbejdet nedbrydes fordomme,
og deltagerne i projektet tvinges til at åbne sig for at se
tingene fra andre vinkler. Naturligvis er der også udfordringer ved det internationale samarbejde.
Hanne Pedersen giver et eksempel på, hvordan sproget
kan være en barriere: - På det første projektmøde talte
vi en hel formiddag om den manual, vi skulle lave. Efter
frokost tog den spanske partner mod til sig og spurgte
”Hvem er den Manuel, er han ikke kommet endnu?”.
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Derudover afholder CAP efteruddannelseskurser for
lærere og workshops for børn og unge på skoler og biblioteker rundt om i landet, hvor materialet fra projektet
indgår. Og for at fuldende den internationale vinkel, arbejder CAP også sammen med NGO’er i udlandet, hvor
materialet fra Teaching with Animation-projektet indgår.
Udover at de partnere, der deltog i projektet, havde
interesse i at få materialet udviklet og selv benytter det
i stor stil, er der også mange uden for partnerskabet,
der benytter resultaterne, blandt andet grundskoler og
andre undervisningsinstitutioner.

Produkter
• CD-rom med vejledning, og eksempler på små
animationer
• Web-side med interaktiv vejledning:
www.animwork.dk/TWA/
• Booklet: www.animwork.dk/documents/Leonardoteaching_with_animation.pdf

Kontakt
Hanne Pedersen
Center for Animationspædagogik
Kasernevej 5
8800 Viborg
Mail: hanne@animwork.dk
Telefon: +45 8755 4900

Om Animation
Animation er en hurtig visning af en serie billeder,
tegninger eller fotos, mhp at skabe en illusion af
bevægelse.
Det er en optisk illusion om bevægelse, som kan
præsenteres på mange måder - de mest udbredte
er (tegne)film eller video.
Det kræver hverken særlig teknisk viden eller
dyrt udstyr. Animation kan i denne sammenhæng
forstås som ’flyttefilm’ – det de fleste af os kender
fra f.eks. Cirkeline-filmene.

Projektet er finansieret af Leonardo Da Vinciprogrammet. Partnerne kommer fra Danmark,
Storbritannien, Portugal, Spanien og Estland. Fra
Danmark medvirker foruden Center for Animationspædagogik (nu en del af VIA University College) også
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.
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Tilskud til
internationalt samarbejde
Projekterne i denne publikation er gennemført med tilskud fra følgende uddannelsesprogrammer:

Comenius
Comenius er EU´s program for grundskole og ungdomsuddannelserne. I programmet kan grundskoler,
erhvervsskoler, gymnasier og andre inden for området
søge om tilskud til bl.a. elev- og lærerudvekslinger, skolepartnerskaber og efteruddannelseskurser. Endvidere
har kommuner mulighed for at søge om tilskud til samarbejde med kommuner og regioner i andre europæiske
lande om uddannelse.
Læs mere på www.ciriusonline.dk/comenius

Leonardo
Leonardo er EU´s program for erhvervsuddannelsesområdet. Gennem programmet kan erhvervsskoler og
andre som arbejder med erhvervsrettet uddannelse søge
om tilskud til bl.a. udveksling af elever og undervisere,
etablering af europæiske netværk og forskellige former
for udviklingsprojekter.
Læs mere på www.ciriusonline.dk/leonardo

Erasmus
Erasmus er EU´s program for de videregående uddannelser. Gennem programmet kan videregående uddannelsesinstitutioner bl.a. søge om tilskud til studenter- og
lærerudvekslinger, gennemførelse af korte, fælles studieforløb samt udvikling af studiemoduler.
Læs mere på www.ciriusonline.dk/erasmus

Grundtvig
Grundtvig er EU´s program for voksenuddannelse og
folkeoplysning. Programmet henvender sig til kursister,
ansatte og frivillige inden for alle dele af området for
voksnes læring og der kan bl.a. søges om tilskud til gennemførelse af læringspartnerskaber, efteruddannelse og
forskellige former for kursist- og volontørudvekslinger.
Læs mere på www.ciriusonline.dk/grundtvig

Aktive Unge
Aktive Unge er EU’s program for ungdomsaktiviteter
uden for det formelle uddannelsessystem. Gennem programmet kan unge og ungdomsorganisationer søge om
tilskud til forskellige former for udvekslinger og projektsamarbejder med andre europæiske lande.
Læs mere på www.ciriusonline.dk/ungdom
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I de europæiske programmer indgår i alt 31 lande, nemlig de 27 EU medlemslande, EØS landene Norge, Island
og Liechtenstein samt Tyrkiet.
I programmet Aktive Unge er der i visse tilfælde mulighed
for at samarbejde med yderligere 21 lande fra Balkan,
Østeuropa, Kaukasus, Nordafrika og Mellemøsten.

Nordplus Junior
Nordplus Junior er Nordisk Ministerråds program for
grundskolen og ungdomsuddannelserne. Gennem programmet kan grundskoler, erhvervsskoler, gymnasier,
erhvervsgymnasier og andre aktører på området søge
tilskud til fx klassesamarbejde med elevudveksling,
lærerudveksling, netværksdannelse og udviklingsprojekter.
Deltagende lande er Norge, Sverige, Finland, Island,
Danmark, Estland, Letland og Litauen samt Grønland,
Færøerne og Åland.
Læs mere på www.ciriusonline.dk/nordplus-junior.

Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus og Grundtvig
indgår i EU’s rammeprogram for Livslang Læring.
Nordplus Junior er en del af Nordisk Ministerråds
Nordplus programmer.
Det overordnede formål med programmerne er at
fremme kvaliteten, innovationen og den europæiske og
nordiske dimension i uddannelserne samt styrke samhørigheden mellem landene og deres befolkninger.
Endvidere indgår Livslang Læring-programmet i udmøntningen af Lissabon-strategien om at gøre EU til
den mest konkurrencedygtige, videnbaserede økonomi
i verden.

Ti bud på kreativitet og innovation
Her præsenteres 10 europæiske uddannelsesprojekter, hvor man har arbejdet med uddannelse og læring på en anden
måde, end den man almindeligvis ser i uddannelsessammenhæng.
I nogle tilfælde inddrages nye aktører og nye læringsarenaer, i andre udnyttes nye teknologier, i andre igen søger man
at samle det, der almindeligvis er opdelt i fag på skemaet. Endelig er det alle projekter, som målrettet udnytter mulighederne i et internationalt samarbejde.
Projekterne stammer fra alle uddannelsesområder: grundskolen, erhvervsuddannelserne, gymnasieskolen og de videregående uddannelser. Desuden vejledningen, voksenuddannelsen og ungdomsområdet.
Fælles for dem alle er, at de er gennemført i samarbejde med europæiske partnere - med tilskud fra EU´s programmer
for Livslang Læring og Aktive Unge og Nordisk Ministerråds Nordplus-program.
Projekterne er udvalgt i samarbejde med Direktør Agi Csonka, Danmarks Evalueringsinstitut, og Lektor Hans Henrik
Knoop, DPU og Universe Research Lab.

www.ciriusonline.dk

Programmet for Livslang Læring
Programmet for Aktive Unge
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