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Status på delprojekterne i forhold til projektplanen
Udgangspunkt – målsætninger:
At synliggøre:


Viden om hvordan projektet kan bidrage med ny viden om hvordan man øger overgangen fra EUD
til KVU og MVU gennem øget kendskab til uddannelsesmulighederne.



Viden om hvordan projektet kan bidrage med ny viden om barriere i uddannelsesmulighederne,
med baggrund i antagelser om store faglige og kvalifikationsmæssige forskelligheder.



Viden om hvordan elever/studerende og undervisere og vejlederes refleksioner kan bidrage til ny
viden inden for de to beskrevne tematikker og hvordan den nye viden kan inddrages fremadrettet i
arbejdet med at øge optaget og fastholde drenge og mænd i uddannelsessystemet.

Projektet opdeles i 2 tværinstitutionelle læringsforløb, som begge har fokus på brobygning mellem de involverede uddannelser. Samtidig for begge eksperimenter et fagligt fokus, som ramme for indholdet.

Eksperiment 1: Byggeri
Fagligt fokusområde:
Med inspiration fra Region Sjællands og Vækstforum projekt om ”Opkvalificering af regionen til bæredygtigt byggeri” tager dette eksperiment udgangspunkt i at lave samarbejde/tværfaglig undervisning for de involverede elever og studerende med afsæt i bæredygtigt byggeri.

Eksperiment 2: Bæredygtig energi.
Fagligt fokusområde:
I dette deleksperiment er det bæredygtig energi der har fokus. Eleverne og de studerende skal udvikle innovative energiløsninger med udgangspunkt i regeringens energiforlig og målsætning om at omstille DK til
50 % vedvarende energi. Desuden tages der udgangspunkt i Region Sjællands energiplaner og de politiske
udmeldinger i regionen vedr. energi.

Hvad har vi nået?
Eksperiment 1: Bæredygtigt byggeri
Projektgruppen har arbejdet med den bagvedliggende beskrivelse af de teser, formål, forankring og evaluering, som de ser i forhold til projektet. Fokusset har været at øge drenges uddannelsesdeltagelse, at give
elever/studerende billeder af og konkret viden om andre uddannelser. Ligeledes at italesætte hvilke spændinger der tænkes at være faggrupper og uddannelsesniveauer imellem. Projektgruppen har siden projektstart haft afholdt en række møder, hvor indholdet af eksperimentet er drøftet og der har været en række
overvejelser omkring indholdet af eksperimentet i forhold til den ønskede læring hos de studerende/elever
som er deltagere i projektet.
Gruppens arbejde har rettet sig imod et eksperiment af en uges varighed, på baggrund af et ønske om at de
tre institutioner der oprindelig var involveret i projektet, havde mulighed for at præsentere deres respektive uddannelser for de øvrige. Denne præsentation skulle ske både ved fysiske besøg og ved arbejde med de
respektive uddannelsers indhold. I løbet af projektet skete der en ændring i gruppens sammensætning, da
IHK valgte at trække sig fra det aktuelle eksperiment. Dette exit fra eksperiment skete dog så sent i processen at det blev besluttet at de to andre uddannelsesinstitutioner forsatte planlægningsarbejdet og gennemfører det tænkte undervisningsforløb. Dog skete der en tilretning af det udarbejdede program, således at
IHK´s deltagelse blev skrevet ud af programmet og de øvrige institutioner overtog deres den afsatte tid og
de aktuelle opgaver.
Der er udarbejdet et program for ugen, med detaljeret planlægning af de enkelte dage. Dels hvad undervisningen/gruppearbejdet skal indeholde, hvilke undervisere der er ansvarlige og hvor det skal foregår. Vedlægges som bilag 1.
Udbyttet af campen er iflg. underviserne bedre end forventet. Dette er med baggrund i en række forhold:
Bygningskonstruktørerne:


De studerende greb opgaven – teorien kedelig, de praktiske øvelser spændende.

Tømrerne:




Tilfredshed bland elever/studerende – faglig relevant.
Har givet flere af tømrerne lyst til at videreuddanne sig til bygningskonstruktør.
Fungeret bedre end almindelig studievejledning.

Kritikpunkter:
Bygningskonstruktørene:



Manglende justering af projektprogrammet efter IHK trådte ud
For de tømreruddannede var der mindre udbytte end for studerende med gymnasialbaggrund.



Manglende mulighed for samarbejde med studerende på anden videregående uddannelse.

Tømrerne:


Manglende ligeværdighed deltagerne (elever/studerende) imellem. Det faglige hierarki blev ikke
nedbrudt og tømrerne følte sig talt ned til.

Elektrikerne:


Projektet har ikke rykket de studerende,

Eksperiment 2: Energieffektivisering og innovationskompetencer
Projektgruppen, bestående af elektrikere (EUD) produktionsteknologer og autoteknologer (KVU) samt ingeniører (MVU), besluttede fra start at arbejde med en i forvejen formuleret teknologisk løsnings idé ud fra
regeringens overordnede målsætning i energiforliget. Bl. a. bølgeenergi. Denne løsning blev senere fravalgt, da det vil give for store udfordringer i det tværfaglige samarbejde mellem eleverne og de studerende
fra de forskellige uddannelsesretninger.
På samme møde blev det i stedet besluttet, at det overordnede tema skal være innovation. Gruppen beslutter at planlægge en to dages innovationscamp ud fra IHK’s mangeårige erfaring med dette. Tre overordnede temaer udvælges ud fra regeringens oplæg jf. energiforliget.
1. Et gennemeffektiviseret energiforbrug
2. Elektrificering af transport
3. Intelligente energisystemer
Det besluttes samtidig, at frem for gruppen formulerer problemstillingerne der skal arbejdes med, i stedet
inviterer firmaer med aktuelle problemstillinger til campen. De inviterede firmaer og aktuelle problemstillinger fremgår af bilag 2.
Denne løsning giver alle mulighed for at byde ind med innovative ideer på trods af uddannelsesretninger og
baggrund. Løsningen skaber samtidig god stemning og stor samhørighed i arbejdsgruppen. Det fremadrettet arbejde på en række møder bliver herefter at planlægge campen, finde firmaer med aktuelle problemstillinger indenfor de tre temaer, personer til at give inspirationsoplæg, samt at sammensætte et ekspertpanel til brug for feedback til elever og studerende under campen. Endeligt resultat fremgår af bilag 2 og 3,
Det fremadrettede arbejde bliver nu at arbejde videre med de ideer som er udsprunget af innoationscampen.

Hvad har vi ikke nået?
Eksperiment 1: Bæredygtigt byggeri
I planlægningen af eksperimentet, har fokusset være rettet mest mod en praktisk afvikling. Det der ikke har
været så meget tid til, er at arbejde med er hvordan vi indsamler, observere og bearbejder den viden der
gerne skulle genereres gennem eksperimentet. Se også bilag 4.

Eksperiment 2: Energieffektivisering og innovationskompetencer
Vi er nået langt – og har på nuværende tidspunkt tre vinderforslag der arbejdes videre med. Se også bilag
3.

Timeforbrug

Partner: IHK

Forbrug
periode 1

Budget
periode 1

Restbeløb Forbrug
periode 1 periode 2

Budget
periode 2

Restbeløb
periode
1+2

sep-12

Delprojekt: Brobygning m/EASJ
I alt

2.235,09 25.000,00 22.764,91 12.630,40 60.000,00

Budget
periode 2

5.686,17

Restbeløb
periode
1+2

Forbrug
periode 1

Budget
periode 1

791,48

40.000,00 39.208,52

I alt

378,61

25.000,00 24.621,39

Partner: EUC NVS

Forbrug
periode 1

Budget
periode 1

3.336,03

40.000,00 36.663,97 27.725,75 80.000,00 88.938,22

Partner: EASJ

Restbeløb Forbrug
periode 1 periode 2

70.134,51

sep-12

Delprojekt: EUC/KVU
I alt

80.000,00 119.208,52 -

Delprojekt: Brobygning
11890,78 60.000,00 72.730,61

Restbeløb Forbrug
periode 1 periode 2

Budget
periode 2

Restbeløb
periode
1+2

6.660,67

sep-12

Delprojekt: Brobygning
I alt

9.194,50

Periode 1:

oktober 2011 - februar 2012

Periode 2:

marts 2012 - september 2012

For omregning af beløb til ca. antal registrerede timer: divider med 350 (dette er en tommelfingerregel - vil
give en mindre unøjagtighed)
Forbruget for IHK og EUC er nøjagtigt.
Forbruget af timer for EASJ kan reelt være højere, da der har været vanskeligheder med indrapporteringen
og flere timesedler måtte tages ud af regnskabet.

Status i forhold til vidensarbejdet i projektet
Eksperiment 1: Bæredygtigt byggeri
Det var målet, at hierarkier skulle nedbrydes. Det lykkedes ikke (fuldstændigt) i forløbet. Men det var ikke
nødvendigvis et problem, når det var respektfuldt, og det afdramatiserede måske uddannelseshierarkiet.
Kooperation (arbejdsdeling i samarbejde) eller kollaboration (tværgående samarbejde). Den ene form er ikke nødvendigvis bedre end den anden. Spørgsmålet er, hvordan vi finder ud af, hvad der sker og hvordan
vores elever/studerende oplever det.
Identitet er betydningsfuldt for uddannelsesvalg: at identificere sig med uddannelse (’er jeg en skoleagtig
type’), eller arbejdet/faget eller med de andre studerende er måske et afgørende drive, som kan gøre det
muligt at overvinde de praktiske udfordringer.
Identificeringer med arbejdet: sanselig relation til stoffet/genstanden, orientering mod fremtidigt arbejdsliv, forbindelse til private erfaringer, ønske om empowerment. Hvordan skabes denne identitet?
Videreuddannelse som empowerment: BK-uddannelse ses som adgang til overblik, ansvar, spændende arbejde.
Læringsudbytte: overblik over egen faglighed/læring, kende det fremtidige arbejde og samarbejdspartnere,
forstå betydningen af præcis kommunikation.
Sortering: køn, klasse, etnicitet, andet?

Eksperiment 2: Energieffektivisering og innovationskompetencer
Forskningskoordinatorer
Forskningskoordinatorernes rolle har bestået i deltagelse i projektgruppemøderne, med fokus på at give vidensmæssig sparring på idegenereringsproces, planlægningsproces og afprøvningsforløb. Herudover har
forskningskoordinatorerne bidraget til systematisk vidensopsamling ved, med udgangspunkt i projektgruppens diskussioner og fokus, at følge den pågældende innovationscamp via konkret empiriindsamling. Empiriindsamlingen tog metodisk udgangspunkt i deltagende observationer, samt semistrukturerede interviews
med udvalgte deltagere i campen. Observationer og interviews er nedskrevet (19 A5-siders materiale), og
vil blive tematiseret og analyseret som et grundlag for videre diskussioner og arbejde i gruppen. Tematiseringer og analyser vil finde sted efter afholdelse af projektets innovationscamp, og frem mod afholdelse af
næste møde i uge 44, 2012.

Vidensgenerering
Projektets viden kvalificereres og faciliteres via gruppens fælles diskussioner, med fokus på innovationskompetencer som led i brobygningsprocesser mellem uddannelsesinstitutionernes respektive fagligheder.
Imodusprojektets forskningsrapport har delvist dannet grundlag for diskussionerne, men gruppens arbejde
har hovedsagligt bestået i udarbejdelse af fælles fokus på projektets afprøvning af en innovationscamp som
potentiel farbar vej til brobygning mellem erhvervsuddannelse, erhvervsakademi og ingeniørhøjskole. Arbejdet i gruppen har således skiftevis bevæget sig mellem de mere abstrakte refleksioner om tiltag og midler i relation til uddannelsesbrobygning, og de mere praktiske planlægningsopgaver.
Projektgruppen har, som et af flere outputs, udviklet et såkaldt ”innovationshjul”, hvilket således udgjorde
et udgangspunkt for afprøvningen af en Innovationscamp som tiltag i relation til at styrke og facilitere brobygningsprocesser mellem erhvervsuddannelse, erhvervsakademi og ingeniørhøjskole. Den konkrete benyttelse af innovationshjulet tog udgangspunkt i specifikke problemer i relation til energieffektivisering,
som blev formuleret på campen af virksomheder med nogle givne aktuelle udfordringer. Problemstillinger
som campens deltagere efterfølgende arbejdede med, og kom med løsningsforslag til. Ideen var, at virksomhederne således kan arbejde videre med løsningsforslagene efter campens afslutning. Innovationshjulet er et interessant udgangspunkt for planlægningsgruppens videre proces, og vil indgå som en del af vidensgrundlaget for det videre arbejde.
Fig. Innovationshjulet:

Innovationscamp som aktivitet i praksisforankret videns- og brobygningsarbejde
Med udgangspunkt i Innovationshjulet, satte campen et fagligt fokus på innovationskompetencer, bæredygtighed og energieffektivisering. Det faglige fokus havde som forudsætning, at det skete i et tæt samarbejde mellem elever, studerende og lærere på erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, diplomingeniøruddannelser. Det tætte samarbejde udgjorde dermed campens andet formål: At bygge bro mellem
de pågældende uddannelser, på baggrund af en række problemstillinger som regionens virksomheder pt.
står over for. Samarbejdet byggede på konkrete aktiviteter, der havde til formål at understøtte og udvikle
kreativitet, viden og erfaring inden for produkt-, proces- og forretningsudvikling. Projektets afprøvning bestod dermed i, at igangsætte en uddannelsestværgående faglig platform for ideudvikling og produkt- og
forretningsudvikling, med fokus på energieffektivisering og udvikling af innovationskompetencer hos elever
og studerende på erhvervsuddannelser, erhvervsakademier og ingeniørhøjskole. Innovationscampen var
rammen om denne platform, og byggede således på uddannelsernes fællesnævnere: En grundlæggende
praksistilgang og det stærke fokus på erhvervssamarbejde.

Fig. Innovationscamp som element i uddannelsesbrobygning:

Uddannelsesbroer
På baggrund af ovenstående har de tre uddannelsesinstitutioners praksis- og erhvervsorienterede tilgange
således fungeret som fælles udgangspunkt, i hensigten om at bygge uddannelsesbroer mellem erhvervsuddannelse, erhvervsakademi og ingeniørhøjskole. Uddannelsesbrobygningen består i at udvikle et tættere
samarbejde mellem de pågældende uddannelser og det regionale erhvervsliv, med henblik på at fremme
entreprenørskab, kompetencer og vidensdeling mellem undervisere, virksomheder, elever og studerende.
Vidensmæssigt vil projektet fortsat fokusere på skabelsen af flere uddannelsesbroer, og på dannelsen af
nye uddannelsestraditioner, med uddannelsesinstitutionernes fælles basis i praksistilgange og et tæt erhvervssamarbejde. Innovationscampen er blevet afprøvet som led i skabelsen af nye uddannelsesstrategier,
dette ved forsøgsvis at etablere en ny form for erkendelsesrum, som kan muliggøre fremtidige brobygningsbaserede uddannelsesvalg, og som dermed på sigt kan skabe flere uddannelsesfaglige og innovative
kompetencer i regionen. Projektgruppens fortsatte vidensarbejde består således i, at analysere og videreudvikle de hidtidige erfaringer, sådan at der kan bygges flere og nye erhvervs- og praksisorienterede uddannelsesbroer for drenge og mænd på regionens erhvervsrettede uddannelser.

Bilag 1
Program for brobygnings-eksperiment – bæredygtigt byggeri
1.
2.
3.
4.
5.

dag, uge 41
dag, uge 41
dag, uge 41
dag, uge 41
dag, uge 41

EASJ - Ekskursion
EASJ, teori
EASJ, teori
EUCNVS, praktisk udførelse
EUCNVS, praktisk udførelse

Emnet for ugen er: Ydervæg (detaljer). Fokus kan være på et særligt sted i væggen med et særligt fagligt
perspektiv (uddybes senere).
Programmet for de enkelte dage ser ud som følger:
Dag 1:
Byggeplads et
sted mellem
København og
Haslev
I Haslev

Dag 2:
EASJ, Haslev

09.00-12.00: Poul H
 Velkomst og
formål med
ugen
 Intro til byggeplads (JanJørgen- Mikael)
 Oplæg ved
byggeleder
om det konkrete byggeri
?
Deles i grupper + evt.
klynger - hver gruppe
får stillet en opgave
omkring byggepladsen
(hver studerende skal
medbringe et kompetence-CV, der skal
danne grundlag for
præsentation af hinanden internt i gruppen)
09.00-09.45
Rundvisning v. studievejleder, samt
morgenmad – Poul

13.00-15.30
Besøg på byggeplads
Jan
Afrunding
15.00-15.30
Jan

11.30-12.30
Præsentation af
ugens opgave
Claes

12.3013.00
Frokost
Jan

12.30-15.00
Gruppearbejde
– arbejdstegning

Henning

Dag 3:
EASJ, Haslev

Dag 4:
EUCNVS, Holbæk

09.45-11.30
Teoretisk oplæg:
Dimensionering (Rune?) Evt. kort præsentation af IHK (El?)
09.00-10.30
Teoretisk oplæg:
Matematik og beregning af U-værdi og
dugpunkt
Jan

09.00-09.45
Rundvisning v. studievejleder, samt
morgenmad

Claes

10.30-12.30
Gruppearbejde
Beregning

12.3013.00
Frokost

13.00-13.30
Metaoplæg:
Bred/lateral
tænkning v.
ekstern oplægsholder
Ansvar: Claes

10.30-12.30
Gruppearbejde
I værksted

12.3013.00
Frokost

13.00-15.00
Gruppearbejde

10.00-10.45
Fremlæggelse

10.4511.30
Evaluering
Ove

11.30-12.00
Frokost

13.00-15.00
Gruppearbejde
Tegning færdiggøres
Morgendagens
program reminders
Mikael

09.45-10.30
Teoretisk oplæg:
Udførelsesteknik
Mikael
Dag 5:
EUCNVS, Holbæk

09.00-10.00
Praktisk udførelse
Gruppearbejde i
værksted

12.00 - ?
Teammøde,
Imodus gruppe

Bilag 2
Program for brobygnings-eksperiment – energieffektivisering og innovationskompetencer
Camp i energieffektivisering og innovationskompetencer –
Region Sjælland
Fra ideudvikling til produkt- og forretningsudvikling
Erhvervsuddannelser, Erhvervsakademiuddannelser og Diplomingeniøruddannelser
Den 4. - 5. oktober 2012.
Mærsk McKinney Møller Videncenter i Sorø.

Formål

På campen vil der blive sat fokus på en fremtidsvision, hvor Region Sjælland er førende inden for bæredygtighed, energieffektivisering og innovationskompetencer. Dette skal ske i samarbejde mellem elever, studerende og lærere på erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser og Diplomingeniøruddannelser samt
det regionale erhvervsliv. Et samarbejde som skal bygge på konkrete aktiviteter der via kreativitet, viden og
erfaring inden for produkt-, proces- og forretningsudvikling kan bidrage til en udvikling, der skaber forståelse af resultater - i overgangen fra innovationskompetence til produkt og forretningsudvikling.

Campen afholdes som et led i projektet ”IMODUS – Inklusion af Mænd og Drenge gennem uddannelse i region Sjælland”. Campens formål er at øge overgangen fra erhvervsuddannelserne til videregående uddannelser, herunder akademi- og ingeniøruddannelserne.

I campen deltager der studerende/elever fra EUC Nordvestsjælland, Erhvervsakademi Sjælland og Ingeniørhøjskolen i København.

Program
Torsdag:
9.00 -10.00

Ankomst og indlogering på Mærsk McKinney Møller Videncenter i Sorø

10.00 -11.15 Velkomst og introduktion til campen


Velkomst og introduktion til campen; dens formål, arbejdsmetode og forventet output ved
Karsten Gynther videncenterleder, Forskning og Udvikling, University College Sjælland
(leadpartner i IMODUS-projektet).



Hvorfor vil Region Sjælland være førende inden for bæredygtighed, energieffektivisering
og innovationskompetencer? v/ Per Bennetsen, Koncerndirektør for Region Sjælland?



Udvikling af innovationskompetencer på tværs af uddannelsesretninger indenfor bæredygtighed, energieffektisering og innovationskompetencer v/ Lasse Guldborg Staal uddannet
eksportingeniør fra Ingeniørhøjskolen og ejer af Intrapreneur.dk.

Fælles sang fra den danske højskolesangbog - Nu titte til hianden, Ingemann, 1837

11.15 - 12.00 Dialog med og præsentation af de enkelte virksomheder og deres udfordringer.
12.00 - 13.00 Frokost
13.00-16.00

Temaarbejde i grupper:
Der vil blive sat fokus på 3 temaer/problemer og løsning heraf (problemerne er stillet af/i
samarbejde med virksomheder og organisationer):
1.

Hvordan kan Symbiosis omlægge sit energiforbrug til grøn energi og udnytte sit spildevand som resurse, i et symbiotisk samspil med omgivelserne?” Se mere om Symbiosis på
: www.symbiosis.dk

2.

Hvad skal der til for at elektriske biler blive et reelt alternativ i Danmark til biler med forbrændingsmotorer og hvad skal det til for at elbiler mister det nørdede image og bliver

cool?” Se mere om dansk elbil komite og Better Place Global på:
www.danskelbilkomite.dk og www.danmark.betterplace.com
3.

16.00-16:45

Hvordan kan Spirae. dk være med til at udbygge intelligent energisystemer og understøtte
energioptimal brugeradfærd? Se mere om Spirae på: www.spirae.com og
www.integridlab.com

Præsentation af de enkelte temagruppers foreløbige arbejde
Feedback fra eksternt panel

17.30-18.15

Inspirations oplæg v Rikke Ulk Direktør og chefantropolog

18.00-19.00

Fællesmiddag

19.00- ??

Videre arbejde i grupperne.
-

23.00

på antropologer.com

Opsamling på feedback fra det eksterne panel.
Evaluering af dagen
Dagens program for i morgen

Ro på værelserne

Fredag:
8.00- 9.00

Morgenmad

8.30-9.00

(Check ud)

9.00 - 12.00 Temaarbejde i grupper
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.00 Præsentation af de enkeltes gruppers endelige arbejde
Feedback fra eksternt panel
kort pause
Indstilling fra feedback panelet om at der arbejdes videre med et af de 2 løsningsforslag
14.00 - 15.30 Fælles afslutning og opfølgning på campen samt det videre arbejde med brobygningsprojektet


Præsentation af de 3 vinder projekter/løsningsforslag



Fælles opsamling på de 3 temaer og det videre arbejde med campens resultater: Fra ideudvikling til produktudvikling og forretningsudvikling ved Niels-Erik Parbst, leder af
StudieCentret på Ingeniørhøjskolen i København



Fælles afslutning v/ Per Bennetsen og er Koncerndirektør for Region Sjælland – hvordan
vil Region Sjælland arbejde med udvikling energieffektivisering og innovationskompetencer og inddragelse af de erfaringer, som er opnået på campen?

Fælles sang fra den danske højskolesangbog - Marken er mejet, Adolp Recke, 1886
15.30-16.00 Uformel samvær og netværksdannelse

På Campen (grunden) er der totalt ryge - og alkoholforbud.

Bilag 3
Eksperiment 2: Energieffektivisering og innovationskompetencer

Innovationscamp på Sorø Akademi d. 4.- 5. okt. 2012
Intern evalueringsrapport
Innovationskompetencer og brobygning
Campen satte et fagligt fokus på innovationskompetencer, bæredygtighed og energieffektivisering. Det
faglige fokus havde som forudsætning, at det skete i et tæt samarbejde mellem elever, studerende og lærere på erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, diplomingeniøruddannelser. Det tætte samarbejde udgjorde dermed campens andet formål: At bygge bro mellem de pågældende uddannelser, på
baggrund af en række problemstillinger som regionens virksomheder pt. står over for. Samarbejdet
byggede på konkrete aktiviteter, der havde til formål at understøtte og udvikle kreativitet, viden og erfaring inden for produkt-, proces- og forretningsudvikling. Projektets afprøvning bestod dermed i, at
igangsætte en uddannelsestværgående faglig platform for ideudvikling og produkt- og forretningsudvikling, med fokus på energieffektivisering og udvikling af innovationskompetencer hos elever og studerende på erhvervsuddannelser, erhvervsakademier og ingeniørhøjskole. Innovationscampen var rammen om etablering af denne platform, og byggede således på uddannelsernes fællesnævnere: En grundlæggende praksistilgang og det stærke fokus på erhvervssamarbejde. Disse fællesnævnere skulle således
medvirke til at understøtte og udvikle brobygningen mellem erhvervsuddannelse, erhvervsakademiuddannelse og ingeniøruddannelse. En overordnet ide med campen var, at innovationssamarbejdet skulle
forøge uddannelsernes gensidige kendskab og samarbejde, sådan at flere i fremtiden vil vælge vejen fra
erhvervsuddannelse til erhvervsakademiuddannelse/ingeniøruddannelse og vejen fra erhvervsakademiuddannelse til ingeniøruddannelse.

Metoden
Følgende tematisering er metodisk baseret på korte interviews samt observationer gennem afviklingen
af innovationscampen.
Empiriindsamlingen tog metodisk udgangspunkt i:
1.deltagende observationer
2.semistrukturerede interviews med udvalgte deltagere i campen
Observationer og interviews er nedskrevet (19 A5-siders materiale).

Observationer
De deltagende observationer blev gennemført ved deltagelse på tværs af 3 af campens i alt 6 grupper
via ophold i de enkelte grupper på skift, gennem såvel gruppens arbejdsproces som pauser. I praksis
var graden af observationsdeltagelse afhængig af, hvornår det var muligt at være til stede i hver gruppe.
Observationsmetoden tog udgangspunkt i samtlige typer af aktiviteter i campen, såvel arbejdsgrupper
som plenumindlæg, fremlæggelser osv., og der blev således ikke foretaget adskillelse mellem de faglige
arbejdsprocesser og de øvrige aktiviteter. Fokus i observationerne var især gruppesamarbejde, hierarki,
fagligheder, læreprocesser, brobygningstiltag.

Interviews
De semistrukturerede interviews var alle relativt kortvarende, og tog primært udgangspunkt i aspekter
som interviewpersonerne fandt særligt relevante. Der blev foretaget hhv. enkeltinterviews og gruppeinterviews, afhængig af de muligheder som løbende opstod. Der blev interviewet erhvervsuddannelseselever, procesagenter, lærere og erhvervsakademistuderende. Fokus var især enkeltpersoners oplevelser
af at deltage, fagligt/socialt udbytte, brobygningsformålet, gruppesamarbejdet, graden af faglig selvtillid.

Temaer
Følgende temaer er skrevet frem ud fra de ovenfor nævnte observationer og interviews:

Campens rammer
Lokaliteterne satte en god og seriøs ydre ramme om campen. Videnscenteret på Sorø Akademi skabte
fornemmelsen af, at deltagerne var del af et helt særligt arrangement med et særligt formål. Den indholdsmæssige/indre rammesætning af campen foregik primært i auditoriet gennem de to dage. Her
blev formål, afrunding og flere relevante perspektiver formidlet. Rammen omkring arrangementet blev
optegnet gennem en relativt høj grad af formalitet, forventningsformidling og seriøsitet, hvilket tilsyneladende motiverede deltagerne til at yde en stor arbejdsindsats. Ligeledes virkede det tilsyneladende
motiverende, at flere af indslagene i plenum/auditoriet talte de innovative kompetencer frem som værende væsentlige i overordnede samfundsmæssige og karrieremæssige sammenhænge (observationer
side 1-5, side 19).

Det blev ligeledes fremhævet som noget særligt, at det var uproblematisk at få virksomheder o.a. til at
medvirke i campen. Stort set alle adspurgte sagde ja til deltagelse - for nogles vedkommende oven i købet i højere grad end der var lagt op til. Dette vidner om en generel vilje til at understøtte campens idegrundlag (interview s. 12).

Som en del af rammen, blev det herudover slået fast, at den pågældende camp ikke skulle være et isoleret arrangement som ”bare blev glemt efterfølgende” (observationer side 18). Campens deltagere blev
lovet, at der ville være opfølgninger og fortsat tværinstitutionelt samarbejde. Igen et element som understøttede formidlingen af campens formål som værende noget helt særligt.

At være særligt udvalgt
I et interview med en gruppe erhvervsakademielever kom det frem, at de så sig selv som specielt udvalgte til at deltage, hvilket tilsyneladende motiverede dem til at gøre en ekstra indsats i grupperne. De
ville ”ind og vise hvad de kunne” (interview side 2). Det blev ligeledes flere gange talt frem i auditorieindlæg, at de tilstedeværende deltagere var særlige set i forhold til hele Regionen Sjællands fremtidige
iværksætter- og innovationsarbejde. De store forventninger blev således koblet med følelsen af at være
”vigtig” for regionen.

Arbejdsindsats i grupperne
Der var generelt en høj arbejdsindsats i grupperne, og de fleste grupper arbejdede koncentreret gennem hele campen. Dette må bl.a. tilskrives procesagenternes fokus på stram styring som middel til at
facilitere de kreative processer (observationer side 2-10). I starten af gruppearbejdet var der i flere
grupper en lidt ”anspændt stemning”, hvilket er forventeligt i en samling af personer som ikke kender
hinanden. Den lille utryghed i starten, i nogle af grupperne, kunne have forårsaget det modsatte af kreativitet, men procesagenterne formåede hurtigt at skabe et tryggere læringsrum med plads til kreativitet.
Et middel til dette var procesagenternes eksplicitering af, at alle ideer som udgangspunkt var gode, og
at det ikke var tilladt at kritisere hinandens ideer. Dette fokus var særdeles væsentligt i forhold til at
etablere det gode arbejdsrum og de positive læreprocesser. De små afgrænsede opgaver medvirkede tilsyneladende også til at dæmpe eventuel præstationsangst i gruppen (observationer side 2-3).

Procesagenterne var fokuserede på at få de yngre erhvervsuddannelseselever med i processen, såfremt
de (f.eks. som følge af aldersforskelle) til tider faldt ud af diskussionerne. Herudover skal det nævnes, at
læringsudbytte ift. innovations- og brobygningsprocesser sagtens kan være massivt til stede hos eleven,

selvom den pågældende ikke deltager meget aktivt i diskussionerne. En aktivt lyttende rolle i rummet
kan utvivlsomt repræsentere en stor læringsværdi.

Det fungerede positivt, at procesagenterne var relativt alderssvarende med arbejdsgruppens deltagere
(observationer side 8, interview med procesagent side 15). Dette bidrog til etablering af engagement,
arbejdsenergi og ligeværdighed.

Ca. 7 personer i grupperne var tilsyneladende et passende antal. Der var forskel på hvor hurtigt de respektive procesagenter overlod styringen til grupperne. Generelt deltog procesagenterne langt frem i
forløbet, og nogle deltog i hele arbejdsprocessen. Der var god energi og stort engagement i grupperne.
Nogle grupper fortsatte deres arbejde til kl. 22 på campens første dag, hvilket var et af de elementer
som illustrerede det store engagement. En procesagent sagde, at engagementet kunnet have båret et 3dages forløb i stedet for kun 2 dage (interview side 12).

Information til deltagerne
I flere interviews gav erhvervsuddannelseselever udtryk for et manglende kendskab til formålet med at
deltage i campen. Flere elever vidste ganske enkelt ikke hvad der skulle ske, hvilket kan være begrundet
i manglende læsning af informationsmateriale osv. Elevernes siger dog samtidig, at de fik tilstrækkelig
og god information om formål i campens indledningsseance (interview side 3-4).

Tidsrammen
Såvel elever som en lærer omtalte, at det ville have været ønskeligt med tid til forberedelse inden campen, sådan at ideerne kunne have været mere kvalificerede og have været bedre gennemtænkte. En erhvervsuddannelseselev udtrykte eksempelvis, at det ville have været fint at få mere tid til at udvikle ide-

erne, fordi der ”ikke var nok nytænkning” (interview side 11). F.eks. foreslog den pågældende, at elektrikerne kunne have forberedt nogle ”elektrikerbaserede” faglige input osv.

De respektive fagligheder i spil
I relation til ovenstående blev der også givet udtryk for, at de forskellige fagligheder og forskellene på
faglighederne skulle have været mere i spil. I denne optik kunne det i højere grad have været tydeliggjort hvornår deltagerne krydsede hinandens fagligheder, og hvilke styrker/svagheder og potentialer de
enkelte fagligheder har i forhold til hinanden. Dette kunne, for nogle elevers vedkommende, have understøttet og udfoldet mulighederne for at fortsætte i videre uddannelse (brobygning), samt have givet
de medvirkende større indsigt i uddannelsesfaglighedernes barrierer og muligheder. Der blev ligeledes
gjort opmærksom på, at arbejdsprocesserne manglede nogle ”endnu mere sindssyge ideer” og at ideerne skulle have haft større mulighed for at kunne blive modnet og udviklet over længere tid og med mere forberedelse (interview side 14).
Et andet punkt kunne være tendensen til generel overfokusering på, at ingeniørfagligheden var målet.
Dette med den konsekvens, at eksempelvis erhvervsuddannelsesfagligheden i for høj grad blev anset
som ”en vej til noget andet” (observationer side 1, 2, 4,7). En problematisk anskuelse som potentielt
kan medvirke til at degradere visse fagligheder i forhold til andre.

Styring
Man kunne et øjeblik få den tanke, at det i for høj grad ville være procesagenter og virksomheder der
ville styre arbejdsprocessen på bekostning af deltagernes egne initiativer. Det viste sig dog gennem forløbet, at de enkelte arbejdsgrupper i høj grad tog ejerskab og ansvar ift. formål og output. Små korte
opgaver i grupperne (med post it’s) var en del af styringen, og det virkede tilsyneladende fokuseret og

motiverende med små tidsafgrænsede opgaver (set i forhold til eksempelvis at opstille færre delmål
med længere tidshorisont).

Motiverende at virksomhederne deltog
Det var motiverende for deltagerne at virksomhederne deltog med ”virkelige udfordringer” (interview
side 14). Dette gav følelsen af direkte erhvervsrelevans ift. de virkelighedsbaserede problematikker som
der skulle udvikles innovativt baserede svar på. Virksomhederne præsenterede deres ideer/udfordringer, og de medvirkende fik indtryk af, at deres arbejde gennem campen ville blive benyttet
efterfølgende. ”Fedt at der er virksomheder med” (interview side 3).

Forskel på fagligheder/hierarkier mellem uddannelser
Et af fokusområderne i evalueringen var opmærksomheden på, om det eventuelle uddannelseshierarkiske forhold ville være problematisk på campen - som jo bestod af elever med forskellig alder og vidt
forskellige uddannelseserfaringer. Dette viste sig at være et mindre problem, og en elev sagde bl.a.:
”Det er kun spændende at vi kan udveksle ideer”. Dog kunne hierarkierne observeres som værende til
stede: ”Nå, nu skal vi ind og dele ud af vores mangeårige erfaring og viden” (sagt i sjov i gruppe af yngre EUD-elever på vej ind i gruppearbejdet, observationer side 3). Citatet viser, på den ene side, at uddannelses/aldershierarkiet var til stede som en underliggende del af gruppesamarbejdet, men omvendt
kan citatet samtidig illustrere, at disse EUD-elever ikke var underlagt hierarkiet i en for høj grad, idet
det gøres til genstand for sjov.
I en af grupperne manglede man en ingeniørstuderende, hvilket gav anledning til usikkerhed på fagligt
fundament (interview procesagent s. 9). Denne usikkerhed blev dog relativt hurtigt skaffet af vejen, ud
fra formålet om idegenerering og om at ”den gode ide” var centrum for arbejdet, og ikke nødvendigvis
nogle specifikke faglige kompetencer.

Det skal i denne forlængelse nævnes, at der generelt manglede ingeniørstuderende i grupper som egentlige deltagere. Der var langt færre ingeniørstuderende til stede i grupperne, set i forhold til antallet af
erhvervsuddannelseselever og erhvervsakademistuderende.

En af årsagerne til at uddannelsesforskellene ikke blev oplevet som et problem var, at lærere, arrangører og procesagenter sørgede for at eksplicitere at ”ideen” var i centrum. Eksempelvis blev det sagt i
auditoriet: ”det betyder ikke noget om man er langt eller kort inde i uddannelsesforløbet – man kan
bruge alle ideer” (observation side 2) en anden årsag var, at det ifølge procesagenterne ikke var tilladt at
tale negativt om hinandens forslag.
En anden EUD-elev sagde: ”Det er ikke et problem. Vi har jo bare forskellige ideer” (interview side 3).

Hvis der kunne tales om hierarkier på campen, så var disse i mindst lige så høj grad funderet i aldersforskelle og erhvervserfaringer som i de respektive uddannelsesfagligheder. Eksempelvis var en af de
relativt ældre erhvervsuddannelseselever mindst lige så styrende og ansvarstagende i sin gruppe, som de
resterende gruppemedlemmer (observation side 8). Dette kan sandsynligvis bl.a. tilskrives alder samt
erfaring på området (interview side 11). Der var eksempler på at ”de unge erhvervsuddannelseselever”
var meget stille og observerende, især på campens første dag (interview procesagent side 16). På campens anden dag blev de dog langt mere deltagende.

Feed back- panel
De nedsatte feed back-paneler havde til formål at give sparring på gruppernes ideer. I nogle tilfælde
kunne det dog være svært for feed back-panelet at forholde sig hurtigt og direkte til fremlæggelserne,
hvilket bevirkede at den pågældende feed back i nogle tilfælde blev relativt overordnet. På den anden

side fungerede selve feed back-seancen som en form for statusopgørelse over gruppernes arbejde, hvilket i sig selv rummede forskellige positive motivationsmæssige elementer.

Gruppeopdeling
Der var forskel på hvor de uddannelsesmæssige fagligheder der var repræsenteret i grupperne, hvilket
nogle steder potentielt kunne forårsage en magtmæssig og faglig skævvridning i grupperne. Det havde
derfor været ønskeligt med en mere ligelig fordeling mellem faglighederne på tværs af - og i de tre uddannelsesinstitutioner. Det kunne i denne forbindelse evt. have været en mulighed at stille krav til
fremlæggelserne om at alle fagligheder skulle repræsenteres (side 19)

Campens konkurrenceelement
Det virkede tilsyneladende motiverende i arbejdsprocessen, at der skulle udpeges vindere med den
bedste ide. Konkurrenceelementet faciliterede forskellige former for målrettethed og en gruppemæssig
samling med et givent mål. Gennem observationerne og interviews blev det flere gange tydeligt, at ”det
at vinde” var en væsentlig drivkraft. Der var ikke synlige tegn (i observationer og interviews) på at det
havde markante og modsatte problematiske effekter at være blandt dem som ikke vandt konkurrencen.

Praksisnærhed – stærk erhvervsrelevans
Det blev både talt frem blandt oplægsholderne, og ønsket blandt deltagerne, at det hele helst skulle være så praksisnært som muligt. Flere fremhævede at det virkede motiverende, at arrangementet ”ikke var
så skoleagtigt”. Der blev leveret stor koncentration og arbejdsdisciplin blandt eleverne/de studerende,
sammenlignet med den daglige skolegang (interview side 6).
Det var intentionen, at ideerne omsættes til ”noget ægte i praksis”. Det blev flere gange tydeligt, at
virksomhedernes tilstedeværelse var en væsentlig del af motivations- og læringsfundamentet. Flere ele-

ver og studerende talte dette frem i interviews (f.eks. interview side 15). Det var ifølge denne studerende inspirerende, at virksomheden (i dette tilfælde Spirace) bød ind med kommentarer ”i øjenhøjde”
med arbejdsgruppens deltagere, samt at kommentarerne var konkrete og virksomheds/praksisbaserede.

Brobygning på tværs af uddannelser
Flere erhvervsuddannelseselever fandt først gennem campens forløb ud af, at der også var en (underliggende) ”brobygningsdagsorden”. Et par stykker følte sig direkte ”ført bag lyset” af, ikke på forhånd
at være bekendt med temaet om brobygning fra erhvervsuddannelse til de videre uddannelser. ”Så finder man senere ud af at det handler om at de bare vil kapre os til deres uddannelser” (interview EUDelev side 18). ”det ville vi gerne have vidst” (Ibid).
Campens afprøvning drejede sig om at etablere veje til uddannelsesbrobygning gennem deltagernes oplevelse af, at være en del af tværfaglig gruppe med stærk erhvervs- og praksisrelevans som fællesnævner.

Det fremtidige arbejde
Projektgruppen vil fortsat fokusere på skabelsen af flere uddannelsesbroer, og på dannelsen af nye uddannelsestraditioner, med uddannelsesinstitutionernes fælles basis i praksistilgange og i et tæt erhvervssamarbejde. Innovationscampen er blevet afprøvet som led i skabelsen af nye uddannelsesstrategier,
dette ved forsøgsvis at etablere en ny form for erkendelsesrum, som kan muliggøre fremtidige brobygningsbaserede uddannelsesvalg, og som dermed på sigt kan skabe flere uddannelsesfaglige og innovative kompetencer i regionen. Projektgruppens fortsatte vidensarbejde består således i, at analysere og videreudvikle de hidtidige erfaringer, sådan at der kan bygges flere og nye erhvervs- og praksisorienterede uddannelsesbroer for drenge og mænd på regionens erhvervsrettede uddannelser.

Bilag 4
Eksperiment 1: Bæredygtigt byggeri

Referat af IMODUS-møde om brobygningsprojekt
26/10/12

1) Evaluering og siden sidst
2) Analyse og viden
3) Projektrapporten

Ad 1)
Runde om evaluering
Claes: bedre end forventet i betragtning af at forløbet ikke var justeret grundlæggende efter at IHK trådte
ud. For de tømreruddannede BK-studerende var der mindre udbytte end fx for studenterne. De studerende
greb opgaven og fik lavet et fint produkt. De praktiske øvelser var spændende, mens de teoretiske oplæg
var kedelige.
Mikael: bedre end frygtet: gik over al forventning. Tilfredshed blandt elever/studerende og godt samarbejde. Slutevaluering: første dag (på skolen) var for tynd, men selve ugen var spændende og meningsfuld og
indholdet havde de fået meget ud af. Fagligt relevant i forhold til knudepunktsproblematikker. Flere har talt
om, at BK-studerende talte ned til dem, ’Vi er ikke spadedumme’. Det er vigtigt at BK lærer dette når de senere skal arbejde på en byggeplads. Der er 4-5 stykker som gerne vil være (har fået mod på at blive) bygningskonstruktører, og nogle stykker som gerne vil videreuddanne sig andre steder hen (ingeniør og arkitekt). I forhold til IMODUS-projektets målsætning er det en succes. Ugen har fungeret som studievejledning
der er meget bedre end de almindelige studievejledningstilbud, hvor uddannelserne ikke hæfter sig i deres
hukommelse. Her så de fx hvordan man arbejdede.
Jan: Vi fik solgt varen (BK-uddannelsen) positivt. Nogle studerende udtrykte utilfredshed med, at der ikke
var en ’videre uddannelse’ for dem at kigge hen imod. Men de udviste et engagement og et samarbejde,
som var godt og vigtigt og tegn på succes: relationer (til hinanden og faget) er vigtig del af brobygning. En
BK-studerende med tømrerbaggrund fortalte, hvordan ugen havde gjort ham opmærksom på, at han har
lært noget i løbet af sin BK-uddannelse. Det har haft betydning for hans engagement i uddannelse. Emneuge som spejling af tidligere uddannelse. [I den forstand var det også et fastholdelsesprojekt]. Det peger

også på lærernes rolle i at gøre studerende opmærksom på deres fremskridt. En anden gang skulle vi synliggøre tydeligere for de studerende, hvorfor dette er relevant for dem.
Jørgen: Interessant, men det har ikke rykket for el-eleverne. Der var en elev, som kom for sent ind i projektet og ikke fik forløbet og indsigten i de andres arbejde/uddannelse med. Han kunne måske have fået noget
ud af at være mere med. I den praktiske opgave burde BK have været aktive, og tømrerne været på sidelinjen. Når man ikke vidste, hvem der var hvorfra, var det svært at gennemskue ved at se på deres interaktion.

Analyse:
Det var målet, at hierarkier skulle nedbrydes. Det lykkedes ikke (fuldstændigt) i forløbet. Men det var ikke
nødvendigvis et problem, når det var respektfuldt, og det afdramatiserede måske uddannelseshierarkiet.
Kooperation (arbejdsdeling i samarbejde) eller kollaboration (tværgående samarbejde). Den ene form er ikke nødvendigvis bedre end den anden. Spørgsmålet er, hvordan vi finder ud af, hvad der sker og hvordan
vores elever/studerende oplever det.
Identitet er betydningsfuldt for uddannelsesvalg: at identificere sig med uddannelse (’er jeg en skoleagtig
type’), eller arbejdet/faget eller med de andre studerende er måske et afgørende drive, som kan gøre det
muligt at overvinde de praktiske udfordringer.
Identificeringer med arbejdet: sanselig relation til stoffet/genstanden, orientering mod fremtidigt arbejdsliv, forbindelse til private erfaringer, ønske om empowerment. Hvordan skabes denne identitet?
Videreuddannelse som empowerment: BK-uddannelse ses som adgang til overblik, ansvar, spændende arbejde.
Læringsudbytte: overblik over egen faglighed/læring, kende det fremtidige arbejde og samarbejdspartnere,
forstå betydningen af præcis kommunikation.
Sortering: køn, klasse, etnicitet, andet?

14.15: Projektrapporten
Det er uklart, hvem der skal skrive projektrapporten.

