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Competence development, quality issues and the dialogue between adult learning 
and the world of work are themes that are currently prioritised by the Nordic 

governmental cooperation. The Nordic Council of Ministers strategy plan 2008 – 2010 
emphasises the importance of raising the quality of teacher training and strives for bet-
ter cooperation among the sectors of education, research and economy. The Nordic Net-
work for Adult Learning (NVL) considers adult educator professionalisation as a crucial 
issue within the given priorities; and during the past two years has been working inten-
sively with discussing the new roles of adult educators and the challenges this poses to 
further education programmes.
A working group within NVL has mapped innovative adult education practice in the 
Nordic countries in order to take a closer look at the new competence demands that 
adult teachers are facing. On the background of the new insight, NVL in cooperation 
with adult education institutions in five Nordic countries has carried out and evaluated 
3 pilot courses for experienced adult educators. The three piloted educations have fo-
cused on the elements needed in daily work of adult educators but currently missing in 
the existing further training programmes; elements like coaching, creativity, tailor-made 
education design and needs analyses. The overall goal of the project has been to examine 
and test the need for developing a Nordic in-service training that could strengthen and 
support the quality of the existing educations. 
Analyses of innovative adult educator training practice and recommendations for further 
work have been compiled in the final report of the Nordic project group (VuxPed). A 
lot of people have contributed to this report. NVL would like to thank the members 
of the project group for their valuable input during several years. I would also like to 
extend my thanks to the organisations and individuals who have been involved in the 
development process by hosting study visits, designing course contents and providing 
constructive and inspiring feed-back to the project group.
NVL intends to continue the Nordic work on professionalisation and competence de-
velopment of adult educators as it is in line with the Nordic Council of Ministers stra-
tegic priorities. The possibilities for developing and providing an innovative Nordic 
further training for adult educators will be discussed in cross-sectoral work-shops and 
seminars during the coming years.

Antra Carlsen
NVL head-coordinator

1. Foreword



2. Summary
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The development of “Future competencies in the Nordic region” has long been a pri-
ority area for the Nordic Council of Ministers and the Steering Group for Nordic 

Co-operation on Adult Learning.1 A Nordic working seminar related to this priority 
area was organised by the NVL in September 2006 on the development of the adult 
educator’s2 competencies and adult pedagogy in the Nordic region. A central point ex-
pressed during the seminar was that the education of teachers and adult educators is not 
keeping up sufficiently with the current requirements and changes in the labour market 
and society. 

The NVL therefore initiated a task force on adult pedagogy, whose task was to map 
”best practice” and experiences within creative and innovative continuing education 
for adult educators in the Nordic region. The group would investigate competency re-
quirements facing adult educators in the future and make study visits. Then, thematised, 
innovative pilot projects in the form of courses for Nordic adult educators would be 
designed, implemented and evaluated. The task force completed its task by writing a 
report complete with recommendations for Nordic continuing education. Ideas and re-
sults will be conveyed to educational institutions capable of continuing the work. 

”The NVL task force on adult pedagogy” has been a cross-sectoral group with non-per-
manent members from every country in the Nordic region. The task force started its 
work in the autumn of 2006. In 2007, its structure and make-up were finalised. The 
group made study visits to institutions and businesses with innovative “best practice” 
examples in all the Nordic countries. In collaboration with a researcher, the group pre-
pared an interview and observation guide to be used during the study visits. The guide 
focused on the participant’s and teacher’s experience of “innovativeness” and on the 
competencies required of adult educators in the context of innovative praxis. 

At the 2nd Forum on Adult Pedagogy, held in September 2007, experiences from the 
study visits were used in the planning of the content, form and location of three pilot 
projects. The pilot courses would be residential courses in innovative, active and authen-
tic milieus. The methods used would be experience-oriented, encourage a high level of 
participant involvement, and create new experiences through, for instance, training and 
exercises. The courses had the following themes: 

 1. ”The teacher as a coach”, Team Academy, Jyväskylä, Finland, 
 2. ”The educator on the scene”, Tietgen competence centre, Odense and 

Performers House, Silkeborg, Denmark,  
 3. Needs assessment – the educator as a course designer, the Icelandic Univer-

sity of Education, Reykjavik, Iceland.

1 Resumé bilag nr. 1

2 Different concepts are discussed, such as andragogue, education consult, education manager and course designer. 
In this report, the term ”adult educator” (voksenlærere) is used to refer to people who work in the field of adult 
education in a broad sense, in various contexts and capacities. 
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During the 3rd Forum on Adult Pedagogy, held in Oslo in March 2009, evaluation 
results were discussed and set in a wider perspective. 

The task force began co-operating with the Nordplus Adult programme. Eight insti-
tutions applied for and received Nordplus mobility funds for the first two pilot pro-
jects, while three institutions applied for and received Nordplus development and 
mobility funds for the third pilot, which will take place in Iceland during autumn 
2009. The first two pilot projects were implemented and evaluated in autumn 2008.  

Evaluation
The NVL task force collected data on an ongoing basis and evaluated the activities 
with a view to creating final recommendations for further work on continuing edu-
cation for adult educators in the Nordic region. Together with a researcher, they de-
veloped questionnaires to be answered by all the participants of the pilot projects, as 
well as an interview guide for interviews conducted with a representative number of 
participants on each course. The data collected was then analysed by the group to-
gether with the researcher. Data processing and evaluating was based on the following 
goals: 

Experiences of and significance of the particularly innovative/different ƌ
Particular significance/added value of the cross-sectoral element ƌ
Particular significance/added value of the Nordic element ƌ
The pilot projects’ usefulness for the participants’ own work ƌ
What can be useful for the participant’s professional field ƌ
Possible contact with businesses or educational institutions ƌ
What the participants experienced as particularly useful; here, the qualitative  ƌ

 part of the research can indicate other relevant points in addition to those  
 intended in the project 

The participants of the pilot courses
In total, 31 people from all the Nordic countries, employed in different sectors, par-
ticipated on the courses. About 85% were women. The participants had considerable 
experience of working as adult educators. Nearly all had experienced that new de-
mands were directed towards their work and their role as teachers prior to the course, 
and many of them describe themselves as being professionally ”in transit”.

Central points from the evaluation
Generally, the participants were very positive in their assessment of the two pilot pro-
jects, and all would be willing to participate in another similar initiative. Particularly 
the encounter with differences and similarities between various Nordic perspectives 
was seen as a very positive element that encourages constructive, innovative thinking. 
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The cross-sectoral aspect, too, was a source of inspiration and new perspectives. What 
the participants experienced as the most ”innovative” and valuable element was that 
instruction took place in authentic, innovative and different learning environments 
and that the approach was experience-oriented as opposed to ”lectures” and teacher-
steered tasks. ”Feeling” the possibilities and limitations of this approach personally 
gave the participants insight and inspired them to use similar methods in their own 
work. 

Many participants expressed a need for more didactic theory, a common didactic fra-
mework, as well as critical and nuanced reflection. The results could be improved by 
an appropriate dosage of ”something different”, while the main focus should still be 
on experience-oriented activities and exercises, with space for experiences complete 
with emotional reactions, as well as reflection and relating the experience to one’s 
own work. 

As the participants put it, this calls for experienced educators, who can see both the 
possibilities and limitations of their own approach. 

To a large extent, the improvement suggestions expressed by the participants coincide 
with the recommendations of the NVL task group. The main recommendations are 
as follows: 

Invest resources in the development of Nordic continuing education   ƌ
 and training

Organise the courses in different Nordic locations and to include the   ƌ
 cross-cultural element in the course content

Organise the courses in authentic, innovative educational   ƌ
 environments!!

Use work processes that allow participants to test and practice   ƌ
 innovative methods!!

Ensure that target groups are Nordic and multi-sectoral ƌ
Ensure that content is relevant to the field of adult pedagogy and   ƌ

 usable in the participants’ daily work tasks 
Ensure that untraditional methods and approaches are discussed   ƌ

 from a variety of different aspects and set in a wider perspective  
 through critical didactic reflection.

This report ends the task of the NVL’s Nordic work task force on adult pedagogy. 
However, the NVL continues to co-operate on the implementation and evaluation of 
the third pilot project, ”The educator as a course designer”, which takes place in Ice-
land during the coming autumn, as well as planning and implementation of a Nordic 
conference on the professionalization of the adult educator in 2010. 



3. Indledning og baggrund
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Opstartsmøde i Hässleholm

I september 2006 afholdt NVL et arbejdsseminar om udvikling af voksenlærerens 
kompetencer og voksenpædagogik i Norden. 

Formålet var at initiere et nordisk tværsektorielt møde, hvor deltagerne udvekslede 
og diskuterede information om eksisterende efteruddannelsesinitiativer, programmer 
og projekter for voksenlærere3, samt muligheder for at etablere nordiske efteruddan-
nelsestilbud indenfor voksenpædagogik. 

Oplægsholdere fra forskellige sektorer gav deres bud på voksenuddannelsens fremtid i 
en globaliseret verden. Flere4 rejste spørgsmålet, ”om læreruddannelser og voksenlærer-
uddannelser uddanner til en fremtid, der ikke findes?” Især var der fokus på, hvordan 
udfordringen ”at gøre kundskab og viden til kompetence”, kan fremmes i uddannelserne, 
hvilket bl.a. blev udtrykt i følgende udsagn:

 
”Vi talade om att överföra kunskap till kompetens. Ett praktiskt 
nytänkande, eller en ny praxis.”  
     Carola Lindholm, Carolin

 
”Vi har hyllmeter med kunskap, som aldrig omsätts till kompetens. 
Ett paradigmskifte behövs; det är dags att fokusera på kompeten-
sutveckling” 
     Ingegerd Green, Askengreen

Oplægsholdernes indlæg var ikke en afvisning af kundskabsudvikling, forskning og 
nuværende læreruddannelser, men en opfordring til at finde nye arbejds- og trænings-
former, der kan supplere eksisterende uddannelser og støtte overgangen fra ”viden til 
kunnen”. Flere nye, nødvendige kompetencer blev nævnt, og især forandringskompe-
tence blev vurderet som afgørende for at kunne klare sig som voksenlærer på et frem-
tidigt arbejdsmarked og i et fremtidigt samfund. 

Udvikling af handle- og forandringskompetence sker allerede nu mange steder gen-
nem individualiserede opgaver, vejledning m.v., men der er behov for at udvikle ar-

3  Flere begreber er diskuteret fx voksenpædagogen, voksenunderviseren, uddannelseskonsulenten, 
uddannelsesplanlægger, kursusdesigner mv. I denne rapport bruges betegnelsen ”voksenlæreren” om mennesker, som 
arbejder med voksenpædagogisk virksomhed bredt forstået, i mange kontekster og i forskellige funktioner.

4  Bl.a. Michael Andersson, Carola Lindholm NVL finsk koordinator til 2007, leder og ejer firmaet Carolin, og 
Ingegerd Green medlem i NVL tænketanken ”Fremtidens kompetencer” leder og medejer firma Askengreen
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bejdsformer, der, som den ene arbejdsgruppe udtrykte det: 

”....stöder och ger näring åt ett livslångt-, livsbrett-, och livsdjupt 
lärande. De som stärker identiteten, gärna både lärarens och del-
tagarens. Bygger upp bådas ”självständighetskompetens”, bådas 
tro på sig själv. Ger en bred insikt i samhället och inbjuder perso-
nen att bli subjekt i stället för objekt.”

Folkeoplysningen blev nævnt som en sektor, der har særlige erfaringer med at styrke 
deltagernes identitet og selvstændighed. Deltagerne på seminaret opfordrede til at 
styrke det tværsektorielle samarbejde. Både ”morgendagens ledere, - medarbejdere og 
samfundsborgere” har, som flere sagde, behov for kontinuerlig kompetenceudvikling, 
der i en sammenhængende form kan styrke de personlige, faglige og sociale, sam-
fundsmæssige kompetencer. Kompetenceudviklingen skal matche både arbejdsmarke-
dets behov og styrke det enkelte menneskes mulighed for at være en aktiv deltager i 
både arbejds- og samfundsliv. 

Voksenlærere er centrale og vigtige aktører i denne udviklingsproces, og det er afgø-
rende, at deres uddannelse og kompetenceudvikling er aktuel og relevant. Der kom 
flere bud på didaktiske og personlige kompetencer, som uddannelse kan være med 
til at styrke, bl.a. mod, faglig og personlig indsigt, evne til kritisk analyse, robusthed 
samt træning i at være tilstede i foranderlige og ofte uforudsigelige læringssituationer. 

Voksenlærere og uddannelsesinstitutioner skal nu ofte gennemføre undervisning i 
fleksible læringsmiljøer med indhold planlagt i forhold til konkret arbejdsmæssig 
praksis, i tæt samarbejde med virksomheder og ofte ude på arbejdspladser. Det inde-
bærer bl.a., at voksenlæreren skal flytte sig fra en struktur i uddannelsesinstitutioner 
med klasseværelser, brug af fast lærebogsmateriale og måske en formidlende lærerrolle 
til nye læringsarenaer, skræddersyet, arbejdsrelateret undervisningsmateriale og en læ-
rerrolle som vejleder og coach5.

Innovativ, kreativ, deltagerinvolverende og procesorienteret læring er en udfordring 
for både voksenlærere og deltagere, en udfordring der kan vække modstand og andre 
emotionelle reaktioner. Det er ikke ny viden i det voksenpædagogiske felt, men på ar-
bejdsseminaret så deltagerne stadig et stort behov for at udvikle voksenpædagogiske 
uddannelser, som styrker handlekompetence og evnen til at håndtere denne form for 
læreprocesser.  

5  Siden arbejdsseminariet 2006 er denne udvikling blevet tydeligere og mange steder arbejdes der nu på denne måde. 
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En hovedpointe var, at det handler om at tilbyde rammer, indhold og arbejdsfor-
mer i efteruddannelserne, hvor praktisk træning og konkrete oplevelser giver vok-
senlærere mulighed for at gøre sig erfaringer med at agere i nye kontekster og i 
nye roller. 

NVL arbejdsgruppe

På baggrund af arbejdsseminaret initierede NVL en nordisk arbejdsgruppe om 
voksenpædagogik, hvis opgave var at finde inspiration til nytænkende voksenpæ-
dagogisk lærerkvalificering med afsæt i det bedste og mest nytænkende i nordisk 
praksis. Formålet var at fremme kompetenceudvikling i Norden gennem at styrke 
voksenlæreres kompetencer, personlige identitet og erhvervsidentitet. Arbejds-
gruppen påbegyndte arbejdet i efteråret 20066 med afsæt i den fastlagte opgave. 
Opgave var:

Arbejdsgruppens opgave 

At integrere nordiske erfaringer om voksenpædagogik   ƌ

At kortlægge ”best practice” og erfaringer indenfor nytænkende og   ƌ
 innovativ voksenpædagogisk efteruddannelse i Norden.

At gennemføre studiebesøg og få bud på krav til nutidige   ƌ
 lærerkompetencer fra forskellige miljøer

At forberede et udviklingsprojekt om voksenpædagogisk   ƌ
 efteruddannelse for nordiske voksenlærere fra flere sektorer 

At planlægge, gennemføre og evaluere test pilotprojekter i samarbejde   ƌ
 med nordiske uddannelsesinstitutioner og virksomheder

At udarbejde forslag til relevante nordiske efter- og   ƌ
 videreuddannelsestilbud for voksenundervisere og formidlere fra et  
 bredt felt af institutioner og virksomheder.

At formidle resultaterne til institutioner o.a. der kan føre aktiviteter   ƌ
 videre

At inddrage nationale institutioner, nordiske efter- og   ƌ
 videreuddannelsesprogrammer, NVL- netværk, deltagere i Forum for  
 voksenpædagogik og eksperter som ressource i processen 

6  Oversigt over gruppens samlede arbejde se bilag 2.
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4. Arbejdsgruppens  medlemmer

”      VL Vuxenpedagogiske arbetsgrupp” har arbejdet i flere faser, og gruppens sam- 
        mensætning og medlemmer har undervejs ændret sig ift. de opgaver, der skulle 
løses7. Dog sådan, at en kernegruppe har fulgt arbejdet fra starten eller fortsat er del-
tagere i arbejdet med det tredje modul.

Kernegruppen består af :

Sturla Bjerkaker Generalsekretær for VOFO, Voksenopplæringsforbundet,  
 Oslo, Norge

Hilde Björkedal   Folkeuniversitetet, Oslo, Norwegian dept./norsk  
 avdelingen, Norge

Liselott Assarsson  Tidigare Institutionen för beteendevetenskap och lärande,  
 Linköpings universitet numera universitetslektor i  
 pedagogik Institutionen för Pedagogik, Växjö universitet,  
 Sverige 

Sigrun Jóhannesdóttir Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, Arbetslivets  
 Opplæringscenter Reykjavik, Island 

Hróbjartur Árnason Lektor, Island Pedagogiska Universitet, Reykjavik, Island

Lisbeth Junker  Projektleder, konsulent, Tietgen kompetencecenter,  
Mathiassen Odense, Danmark 

Stig Skovbo Tidligere Silkeborg uddannelsescenter, nu privat  
 konsulent, Silkeborg Danmark

Fra NVL  Dansk landekoordinator Maria Marquard

7  Alle deltagere i den voksenpædagogiske arbejdsgruppe i forskellige faser se bilag 3.

n
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I den anden fase af udviklingsarbejdet søgte otte nordiske organisationer Nordplus 
mobilitetsmidler til to pilotprojekter og tre organisationer søgte udviklingsmid-

ler til et tredje pilotprojekt. Tietgen kompetencecenter er hoved-koordinator på alle 
ansøgninger.

Arbejdsgruppen havde i forbindelse med ansøgningerne et meget konstruktivt samar-
bejde med Benedikta Harris, International rådgiver på CIRIUS, der deltog i forbere-
dende møder og fortløbende har været sparringspartner og rådgiver.

NVL medvirkede til at markedsføre pilotprojekter i de Nordiske lande og er medan-
svarlig for evaluering og dokumentation af erfaringerne bl.a. gennem denne rapport

5. Nordplussamarbejde



6. Inspiration og forberedende 
arbejde
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Forberedende inspiration

Som opstart besøgte gruppen virksomheder og fagforeninger for at høre deres bud 
på kompetencekrav til fremtidens undervisere. I Danmark gav bl.a. virksomheden 

ECCO’s uddannelseschef Henrik Vestergård i Danmark og næstformand Tina Bøge-
have i LVU, landsforeningen for voksenundervisere (nu Uddannelsesforbundet) deres 
bud på fremtidens kompetencer. Lignende både formel eller uformel research blev 
gennemført i de andre nordiske lande. 

Inspirationen indgik som baggrundsmateriale til arbejdsgruppens første møder i for-
året 2007, hvor nye krav til voksenlæreren blev diskuteret. En voksenlærer skal bl.a. 
kunne håndtere følgende: 

Krav voksenunderviseren skal kunne håndtere

Komplekse møder, ambivalens ƌ

Mangfoldighed ƌ

Stress ƌ

Spændingsfeltet ml. livsudvikling og faglig   ƌ
 udvikling

Faglig fleksibilitet, mange niveauer ƌ

Fleksibilitet ift. planlægning og gennemførelse   ƌ
 af uddannelsestilbud med kort varsel, og når  
 deltagerne har mulighed for at deltage

At stå i feltet mellem organisation og elev ƌ

At kunne planlægge, gennemføre, evaluere   ƌ
 voksenpædagogiske forløb i mange kontekster  
 og læringsarenaer

Begrebsafklaring 

Det var nødvendigt i en nordisk sammenhæng at afstemme forståelsen af et par cen-
trale begreber bl.a. voksen, innovativ og kreativ. Gruppen besluttede følgende forstå-
else af begreberne:
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”Voksen” 

At være ”voksen” er ikke en enkel definition i en nordisk sammenhæng. Der var flere 
forskellige forståelser, bl.a. følgende:

16 år og ude af det formelle uddannelsessystem ƌ

Er man i det formelle system, omfattes man ikke af   ƌ
 voksenlovgivning og – midler

Efter at formel grunduddannelse er afsluttet ƌ

18 år og juridisk myndig  ƌ

Efter at formel uddannelse er afsluttet 20 år + ƌ

I dette udviklingsarbejde omfatter voksenlæreren, lærere indenfor både ungdoms- og 
voksenuddannelser fra ca. 16 år og op.

”Innovativ og kreativ”

Opgaven for arbejdsgruppen var at finde, beskrive og blive inspireret af innovativ 
voksenpædagogisk praksis. 

Det var derfor nødvendigt med fælles forståelse af begrebet ”innovation” og ”innova-
tiv”. Følgende forståelse frem blev grundlag for arbejdet:

Innovativ praksis

Strukturer der sammensættes, tænkes på  
nye måder med handling for øje
Att hitta en lösning, som förbätrar en 
eksisterande lösning
Innovation kan relatere til markeds - og 
nyttetænkning
Innovation – at handle på – skaber en  
løsning modsvarer et behov
Innovation skal mere kæmpes frem

Kreativ praksis

Strukturer der sammensættes,  
tænkes på nye nye måder
Att söka nya lösningar 

Kreativitet kan relatere livsverden,  
livet, ikke nødvendigvis nyttig
Kreativitet – at finde på
 
Kreativitet leges frem

Det innovative indeholder det kreative

Innovation er at omsætte kreativitet til handling

Innovation er en konkretisering af kreativiteten
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I ”Nu dansk ordbog” defineres innovation som følgende:

Innovation ”skabelse af noget nyt, fx af teknisk art; også om det nyskabte 
= fornyelse, nyskabelse, novation

Innovativ ”som skaber noget nyt, ell. som har evne til at skabe  
noget nyt = nyskabende       
     Nu dansk ordbog 2008

Med afsæt i denne forståelse søgte gruppen institutioner med innovativ ”best prac-
tice”, som var velegnet til studiebesøg. Alle kendte steder med virkelig god og kreativ 
praksis, men det var vanskeligere at finde reelt innovativ praksis, hvad angår arbejds-
form, indhold, struktur og tilrettelæggelse. Studiebesøgene blev derfor en vekslen 
mellem besøg på institutioner og virksomheder med innovativ praksis, elementer af 
nytænkende praksis og steder med nytænkende teori, og begrebet ”best practice” blev 
ændret til ”inspirerende praksis”. 

Repræsentanter fra gruppen besøgte på skift uddannelsessteder og virksomheder i alle 
fem nordiske lande og fra forskellige sektorer. Gruppen tilstræbte, at de ”besøgende” 
kom fra andre lande end det, studiebesøget foregik i.

Dataindsamling. Afgrænsning og fokus

Studiebesøgene foregik i et bredt felt af institutioner og gennemførtes af forskellige 
personer. For at sikre anvendelige og sammenlignelige data, udviklede nogle af grup-
pens medlemmer en fælles observations- og interviewguide8. I guiden blev der spurgt 
til både organisationens, lærernes og deltagernes perspektiv på ”det innovative” og læ-
reprocesser. Guiden var en stor hjælp til at fastholde de centrale fokusområder. Selv-
om guiden ikke blev fulgt slavisk og kronologisk, var de indsamlede data dækkende 
og konkret anvendelige. 

Liselott Assarsson, tidigare Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
Linköpings universitet, numera universitetslektor i pedagogik, Växjö universitet, har 
deltaget i arbejdsgruppen under hele processen. Liselott Assarsson har designet da-
taindsamlingsredskaber til studiebesøg og evaluering og har udviklet evalueringsde-
signet i samarbejde med den voksenpædagogiske arbejds- og evalueringsgruppe. Hun 
deltager desuden som kommentator og sparringspartner i evalueringsarbejde og rap-
portskrivning. 

8  Bilag nr. 4 Observations og interviewguide til studiebesøg
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Der var megen inspiration og erfaring at hente i studiebesøgene. Besøgene er do-
kumenteret og beskrevet på NVL’ hjemmeside9. Derfor gives her kun en kort 

præsentation af besøgsstederne samt en præsentation af de vigtigste pointer og erfa-
ringer fra samtaler, interviews og besøg. 

Studiebesøg gennemføres på følgende institutioner og virksomheder:
FlexVux i Hässleholm i Sverige som tilbyder 25 gymnasiekurser, omsorgsprogram-
met og Apotekeruddannelsen som fleksible uddannelser gennem webbaseret under-
visning og på ”open learning” platformen ”Fronter”. http://www.flexvux.nu/ 
VSY, Finnish Adult Education Association, Samverkande Bildningsorganisationer-
na i Helsingfors i Finland. VSY har bl.a. arbejdet med udvikling af voksenlærerud-
dannelsen VSOP. http://www.vsy.fi/en.php
Tiimiakatemia / Team Academy, er en del af Jyväskylä polytekniske læreranstalt i 
Finland med selvstændig status. De tilbyder en BBA i team entrepreneurship i en 
meget innovativ og anderledes struktur og form. De studerende arbejder med ægte 
opgaver, og lærerne er ikke undervisere men coaches. http://www.tiimiakatemia.fi
Folkeuniversitetet Oslo arbejder meget tæt sammen med arbejdslivet og har mange 
erfaringer med at udvikle skræddersyede kurser til virksomheder, samt indsigt i 
hvad dette kræver af underviserne. http://www.fuoslo.no
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU i Trondheim der bl.a. 
arbejder med at fremme fleksibel og livslang læring i samarbejde med højere uddan-
nelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og studerende. http://www.ntnu.no/
Vitus Bering – en del af University college VIA, har et særligt kundskabscenter 
indrettet med avanceret teknik, der fremmer og understøtter samarbejdende læring 
i en konkret, praktisk innovativ form. http://www.vitusbering.dk/
Performers House en ny international højskole for teater, dans og musik der har 
særlige erfaringer med at bruge æstetiske læreprocesser i forbindelse med kompeten-
ceudvikling af ledere og i organisationer. http://www.performershouse.dk/
SUC, Silkeborg uddannelsescenter, et resultat af et kommunalt flerskolesamar-
bejde, der søger at kvalificere kompetenceudvikling gennem styring af efterspørgsel, 
fælles svar på kompetencebehov. http://www.suc.dk/
Lego, Billund i Danmark, en virksomhed der bl.a. har udviklet en ny kompetence-
model, et strategisk HR værktøj, der skal sikre både profit og bæredygtighed i vedva-
rende forandringsprocesser. http://www.lego.com

Studiebesøgende tydeliggjorde flere relevante pointer ift. projektets kerneområder 
”Det særligt innovative” og ”Krav til lærerkompetencer”. For at skabe et overblik er 
pointerne skrevet sammen i de næste to modeller.

9  http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm
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Silkeborg uddannelsescenter

Lego

VSY

Teamacademy

Fraedslumistodi

Læremiljø

Fabriksagtigt

Meget og avanceret teknologi

Det særligt innovative

Simultanitet, spontanitet, samtigdighed

Problemerløsninger og diskussioner sker simultat

Social, teknologibaseret læring

Stilladslignende
Aluminiumsrør

Lyskastere, spots

Illuderer lyd og billedstudie, teaterscene

Det særligt innovativ

Sammentænker erhverv,arbejde, beskæftigelse, uddannelse

Kompetenceudviklingsplatform

Etablerer lokale læringsnetværk mellem erhverv og uddannelsesinst

Ny kompetencemodel

Skal sikre både  profit og bæredygtighed i forandringsprocesser

Synliggøre kontekst, at vi er en del af en foranderlig verden

Win-Win attitude

Derved skabe mening

Se kvalitet i de kompetencer der er

Fra performence til potentiale
Vigtige ord, integrity, discipline, 
innovation, inspiration, values

Result orientation, collaboration, strategic orientation, 

Ser kun efter demonstreret potentiale andet er wishfull thinking

Medarbejdere skal mødes på både  
performence og potentiale i strategisk brug af modellen

At gør uddannelsen mere dialogorienteret
Det særligt innovative

At samle tidligere kursustilbud i formaliserede uddannelser

Læremiljø

Åbne og meget fleksible fysiske rum Plads til videndeling

Oplysende miljø,uden feminint ”hjemligt præg, tilført maskulint handlende energi

Kreativt stadig bærer af fem. værdier, men suppleret med maskulin innovation

Præget af ansvarsfuldhed, tillid som forudsætning for videndeling og produktudvikling

Minimalistisk, funktionalistisk, retro og moderne

Det særligt innovative

Gennemført teamorganisering med afsæt i funktionsopdeling (Belbin)

Reelt selvforvaltende og - ansvarlige teams

Arbejde med virkelige projekter

Ingen lærere men coachs
Reel accept af unges løsninger

Synlige i de åbne rum

At rigtige custumeres er i centrum for deres læring

De studerendes oplevelse At de får tid til at påtage sig ansvaret

Reelt krav om proces og produktudvikling, og at det virker

At læreproces sker ml. studerende på tværs af årgange

At de tænker partnerships og ikke konkurrence

At de gn. projekter skal tjene penge til computere og dele af undervisning

Det særligt innovative Det tætte samarbejde med ministerie, arbejds- og lønmodtagerorganisationer

Er en slags virksomhed med friere hænder end traditionelle skoler

Planlæggere, studerende, købere i samme bygning- hurtig feedback
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Vitus Bering

Silkeborg uddannelsescenter

Lego

VSY

Teamacademy (stud. udsagn)

Fraedslumistodi

Faglig viden og kundskab

Procesfaglighed

Beherske elektronik

Processtyrer

Kende til personligheders optræden og reaktioner

Kende til gruppedynamik, gruppeprocesser

Gi plads, lytte ikke komme med svar

Redskaber, værktøjer

Udfordring implementering

Være fremadrettet

Egen institution

Idé

Kommunikation

Indgå i tværkulturelle sammenhænge

Situationsanalyse og behovsafdækning

At være til stede som medmenneske

Keep it simple - vær skarp og præcis

Tydelige mål, slutprodukter

Møde forskellige kulturer

Dialog og dialogiske arbejdsformer

Cooperative og eksperiental learning

Lærer som coach

Ha’ erhvervslivserfaring

Viden om organisationer i teori og praksis

Viden om  og kunne dialog

En coach ”trækker” en lærer skubber

Gi’ plads, være tålmodig

Udviklingsorienteret og - villig

Fleksibilitet

Kommunikation, internt og eksternt

Resultat orienteret  

Arbejde spontant, simultant, samtidigt Turde bevæge sig, bevægelighed

Være innovativt Bruge fremadrettet didaktik

Arbejdspladser

Performers house

Designevne

Variere læringsformer

Samarbejde med HR afd.uddannelsesansvarlige på virksomheder

Selvrefleksion

Kommunikation

Kulturmødekapacitet

Procesværktøj

Kompetencevækst gn. læringsformer Idé

Dialogværktøj

Partnerskab, samarbejde 

Påtage sig nye roller

Sund fornuft Tænke udenom

Perspektivskift

Empatisk evne Afkode sprogkoder Kunne virksomhedssprog

Dialogorienteret

Åben, ærlig, direkte Direkte og god fornemmelse

Fx. læringsforudsætninger

Turde møde emotioner ikke være bange for følelser

Situationsfornemmelse

Omsætningsevne

Empati og indlevelse

Styre processer

Følge proces og stadig nå mål

Aktualitet fx. i eksempler

Vedkommende

Go with the flow

Inddrage deltagerudsagn

Give mening Være relevant

Møde forskellige aldre, fx. ældre vigtigt

Undertrykke egne ideer og behov

Gerne prøvet og oplevet en bankerot

Samarbejdsevne Servicevillig

Virksomhedsorienteret
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Inspiration og erfaringer fra studiebesøgene blev afsæt for arbejdsseminaret ”Forum 
for voksenpædagogik 2” i Hässleholm efteråret 2007 med temaet ”Innovative lære-

processer og særlige krav til voksenunderviseren - udvikling af konkrete ideer til indhold 
og form i pilotprojekter”. Formålet med seminaret var at afklare behov og udvikle ind-
hold til pilotprojekter inspireret af arbejdsgruppens kortlægning og research. 

Deltagere og oplægsholdere kom både udefra og fra de institutioner, hvor studiebesø-
gene blev gennemført. Sammen med NVL arbejdsgruppen diskuterede og udviklede 
de forslag til relevante temaer for pilotkurser. 

Nogle perspektiver fik særlig betydning for pilotprojekternes indhold og form. 

Oplægget om ”Innovative læreprocesser i uddannelse og erhverv og krav til 
undervisere”10 gav en fælles forståelse for begreberne innovation og kreativitet. En for-
ståelse der supplerede arbejdsgruppens tidligere arbejde med bl.a. disse perspektiver: 

I oplægget fremgik det, at for at fremme innovation må der gives plads til ”prejects” 
dvs. forberedende tid præget af bl.a. ”god” tid med plads til oplevelse af kaos og diver-
gente erkendelser, en åben mental attitude, anderledes fysiske rammer, et budget og et 
team med både faglig og personlig diversitet.11

Tanken om at sikre forskellighed i teams og grupper, at give plads til oplevelse af kaos 
og at være i anderledes rammer inspirerede NVL arbejdsgruppen til at lægge vægt på, 
at placere pilotprojekterne i anderledes og aktive miljøer, og at målgruppen blev tvær-
sektoriel og tværnational.

Team Academy’s arbejde og særlige læringstænkning blev præsenteret i oplægget ”Læ-
reren som coach og teambaserede læreprocesser i en erhvervsuddannelse knyttet til 

10 Lotte Darsø, Phd, Learning Lab Denmark, DPU

11 Lotte Darsøs materiale kan ses på http://www.nordvux.net/download/2634/innovation_lotte_darso.pdf

Kreativitet er

En inspireret aktivitet
En proces
Ofte med kreativitet som et mål i sig selv
Evalueres af skaberen selv 

Innovation er

Strategisk overblik
Et resultat 
Med det formål at skabe (øk.) værdi
Evalueres af modtagerne 
Er mere end blot at skabe nye produkter
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”ægte” projekter.”12  Team Academy i Jyväskylä13, Finland er et anderledes læringsmiljø, 
der på mange måder udfordrer mere traditionel tænkning om læring og lærerroller. På 
Team Academy er struktur og arbejdsformer tilrettelagt, så læring bliver de studeren-
des ansvar. De fysiske rammer lægger op til fleksibel og co-operative learning, og der 
er ikke lærere men coaches til rådighed. Der er en ganske omfattende innovativ pæ-
dagogisk teori bag Teamacademy’s måde at arbejde på14, og især deres evne til at om-
sætte denne teori til en meget innovativ praksis inspirerede det videre arbejde med 
udvikling af pilotprojekterne.

I oplægget ”Innovative, interdisciplinære og æstetiske læreprocesser i spændingsfeltet 
mellem uddannelse og erhverv i en international kontekst. Hvad skal voksenunder-
viseren kunne?”15 blev innovativ anvendelse af æstetiske arbejdsform på Performers 
House16 i Danmark præsenteret. På Performers House ses det æstetiske arbejde både 
som en inspireret og kreativ aktivitet i sig selv, og som en aktivitet der kan bruges 
til at udvikle kompetencer anvendelige i andre kontekster end teateret, fx kompeten-
ceudvikling i ledelses- og organisationsarbejde og efteruddannelse af kortuddannede 
målgrupper.

Oplægget ”Hvordan skabe strukturer for processer, der fremmer møder, innovation 
og udvikling mellem uddannelse og erhvervsliv”17 inspirerede til en diskussion og ef-
terfølgende udvikling af et tredje pilotprojekt med fokus på læreren som kursusdesig-
ner i feltet mellem uddannelsesinstitution og virksomheder. Der er brug for voksen-
lærere, som kan overskride de sociokulturelle grænser mellem erhverv og uddannelse 
og i samarbejde og dialog udvikle skræddersyede uddannelsestilbud til virksomheder. 
Dette opleves som en ny og nogen gange vanskelig udfordring af voksenlærerne.

Deltagere og oplægsholdere diskuterede på arbejdsseminariet behov og muligheder 
for efteruddannelse i Nordisk regi. Der er enighed om, at der er et behov, og at det 
giver mening at afprøve nyt indhold i et nordisk perspektiv. På seminariet blev tre 
centrale temaer for pilotkurserne valgt. Temaerne og indhold blev udformet som mo-
duler i det nordiske efteruddannelsestilbud, NVL gruppen efterfølgende planlagde og 

12 Jaana Hiltunen og Henna Kääriäinen konsulenter og coaches på Team Academy

13 http://www.tiimiakatemia.fi

14 Beskrivelse og links til Teamacademy  
http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm#innovativ

15  Lars Ilum forstander på den internationale højskole Performers house i Danmark

16  http://www.performershouse.dk/

17  Stig Skovbo, Silkeborg Udannelsescenter, http://www.suc.dk nu privat konsulent, Silkeborg Danmark

http://www.performershouse.dk/
http://www.suc.dk
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gennemførte. Skematisk så de tre moduler sådan ud:

Afslutningsvis på seminaret blev mulighederne i Nordplus voksen programmerne 
præsenteret, og det blev besluttet at indgå samarbejde med Nordplus. Flere nordiske 
institutioner søgte Nordplus mobilitets og udviklingsmidler til pilotprojekterne. 
Tietgen kompetencecenter har været hovedkoordinator. Nordplus bevilgede mobili-
tetsmidler til de to første pilotprojekter og udviklingsmidler til det tredje pilotprojekt 

”Læreren som kursusdesigner”.

Innovative læreprocesser i praksis et udviklingsforløb for undervisere,  
planlæggere, formidlere, designere af voksenlæring 

at bevare balancen i et foranderligt uddannelsesfelt •	
mellem uddannelse og arbejdsliv•	

i nye roller  - på nye scener•	

Modul 1 

”Læreren som 
facilitator - coach i 
en projektorganiseret 
institution”

Modulet blev  
gennemført på  
Team Academy i  
Jyväskylä,  
FI sept. 2008

Modul 2

”Underviseren på 
”scenen”; - fra træning 
til performance 
gennem arbejde med 
teaterinspirerede 
æstetiske øvelser”

Modulet blev 
gennemført på Tietgen 
kompetencecenter i 
Odense og Performers 
house i Silkeborg, DK  
oktober 2008

Modul 3

”Læreren som 
kursusdesigner - i 
samarbejde med 
virksomheder”

Der gennemføres en 
prøvepilot foråret 2009 
og det endelige modul 
på Islands pædagogiske 
universitet i Reykjavik,  
IS  i sept-okt 2009 



28

9. Pilotprojekternes gennemføres
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Lisbeth Junker Mathiassen var koordinator på Nordplus projekterne, og giver her 
en kort opsummerende beskrivelse af kursernes formål og indhold.

”De 2 kurser blev designet under samme formålsramme; nemlig at styrke sider af læ-
rerkompetence, der normalt ikke indgår i voksenlærernes uddannelser. Indholdet var 
valgt til at skulle udvikle nødvendige kompetencer i forhold til et moderne, forander-
ligt arbejdsmarked i en globaliseret verden, og kan supplere lærernes fag-faglige viden 
og kunnen. 
Kurserne blev gennemført af Nordplus projektpartnere med erfaring indenfor deres 
respektive emner i kursusforløbene. 

Kursusdeltagerne var på begge kurser erfarne undervisere, planlæggere og formidlere 
indenfor voksen pædagogiske funktioner. Det betød, erfaringsudvekslinger og etable-
ring Nordiske netværk var i højsædet, og var en del af kursusudbyttet som kursisterne 
evaluerede som meget motiverende.

Modul 1: 16. til 20 sept. 2008 - Finland. ”Læreren som facilitator - coach i 
en projektorganiseret institution.” 

Kurset blev gennemført hos og af Jyväskyla Universitet, Team Academy, som er et 
akademi for praksisnær forskning. Et sted med utraditionel og entrepreneurship in-
spirerede uddannelser, hvor undervisningen er team- og coach baseret. 

I modul 1 mødte deltagerne en gennemgående arbejdsform, nemlig coaching og 
projekt organiseret undervisning. Undervisningen på Team Academy foregik i grup-
per, og traditionel klasseundervisning var ikke eksisterende. Således fik deltagerne 
på modul 1 muligheden for på tæt hold at afprøve en læringskultur, der var radikalt 
anderledes end det kendte. Kernen i Team Academy’s uddannelser er, at hver gruppe 
skal etablere et reelt firma og få dette til at blive en succes over 2½ år. På den måde 
bliver innovation og entrepreneurship en del af hverdagen. Netop disse 2 kompeten-
cer er meget efterlyste i uddannelsesverden. Deltagerne på modul 1 var i tæt kontakt 
med de studerende på stedet. De fik derved erfaringsbaseret indsigt i redskaber som 
dialog og læringsteams, og kunne i efterfølgende refleksion relatere de nye erfaringer 
til deres egen praksis. 

Program beskrevet i punktform

Introduktion til brugen af dialog som pædagogisk metode for en coach. ƌ
Networking øvelser, udveksle ideer i uformelle rammer ƌ
Deltagelse på lige fod med de studerende i læringsaktiviteterne på Team   ƌ

 Academy, ud fra devisen ”vil du vide noget om udfordringerne ved at 
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 arbejde på denne måde, så spørg dem der ved noget” i dette tilfælde de 
 studerende

Op summering – de første observationer, ideer og refleksioner ƌ
Gruppernes egne ideer – ”fødselsceremoni” for gruppens værdigrundlag. ƌ
Strukturering af gruppens formål, forretningsgrundlag og arbejdsformer  ƌ

Modul 2: 20. til 24. Okt. 2008 - Danmark. “Underviseren på ”scenen”; - fra 
træning til performance gennem arbejde med teaterinspirerede æstetiske 
øvelser”. 

Kurset blev gennemført 2 steder dels på Performers House i Silkeborg, en internatio-
nal højskole for teater, musik og dans- her er æstetiske perspektiver i højsædet, og dels 
på Tietgen Kompetence Center i Odense, et kursuscenter for voksenuddannelse med 
megen fokus på ledelse, samarbejde og personlig forandringsparathed.

På modul 2 mødte deltagerne forskellige arbejdsformer. Fælles for arbejdsformerne 
var, at de lå indenfor værktøjskassen til selvudvikling. Programmet for modul 2 var 
overvejende lærerstyret og det var igennem erfaringer med de enkelte øvelser og ef-
terfølgende refleksion og samtale, at deltagerne kunne vurdere i hvilke sammenhænge 
øvelsen kunne anvendes i egen praksis. 

Program i punktform 

Træne og øve forskellige arbejdsformer bl.a.

Mindfullness en måde at øge koncentration, nærvær og effektiv læring ƌ
Storytelling & stepping stones: fælles deling af selvvalgte ”vigtigste   ƌ

 punkter” til introduktion af ens livs- og karriereforløb
Forandringer: animation af ”Hvem har flyttet min ost” og refleksion. ƌ
Oplæg om didaktiske modeller og særlige didaktiske overvejelser ift. at   ƌ

 anvende æstetiske læreprocesser, der involverer krop, følelse og  
 personlige erfaringer

Kunstneriske arbejdsformer med afsæt i teater som udtryksform med fokus   ƌ
 på at udvikle og styrke lærerrolle og lærerproces: “Hvordan arbejde med  
 det uforudsigelige, det processuelle, med udgangspunkt i ”her og nu””.

Lifemap – en narrativ tilgang, der udvider og perspektiverer forståelse ƌ
U-modellen ƌ 18 – at bruge erindringer og sansning i læreprocesser
Refleksions- og logbog; hvad tager jeg med hjem og præsentation af   ƌ

 skitse action plan

18 Theory U: Leading from the Future as it Emerges, by C. Otto Scharmer, 2007
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10. Evaluering og evalueringsdesign
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Evaluerede aktiviteter

Følgende to pilotkurser er evalueret

”Læreren som facilitator - coach i en projektorganiseret institution”,  1. 
Finland 15-19 sept.2008
Underviseren på ”scenen”; - fra træning til performance gennem arbejde  2. 
med teaterinspirerede æstetiske øvelser. 20-24. oktober 2008 

Det tredje pilotprojekt ”Læreren som kursusdesigner – i arbejdsfeltet mellem uddan-
nelsesinstitution og virksomheder” er planlagt og vil blive gennemført i d. 29. sept. - 
d. 1 okt. 2009 på Island. Samme evalueringsdesign kan evt. anvendes på dette kursus. 

Evalueringen skal belyse de mål, som er prioriteret af NMR - Nordisk ministerråd 
og SVL - Styringsgruppen for voksnes læring og NVL- arbejdsgruppens supplering af 
disse.

Overordnet er projektets mål 

At medvirke til nordisk kompetenceudvikling ved at kvalificere voksen-  ƌ
 læreres uddannelse, og dermed øge kvalitet i voksenuddannelse generelt. 

Det indsamlede datamateriale evalueres med udgangspunkt i følgende mål beskrevet 
af NVL’s voksenpædagogiske arbejdsgruppe

Oplevelse og betydning af det særligt innovative/anderledes ƌ

Særlig betydningen/merværdi af det tværsektorielle. ƌ

Særlig betydning/merværdi af det nordiske ƌ

Piloternes anvendelighed for deltagernes egen praksis.  ƌ

Hvad kan være anvendeligt for praksisfeltet ƌ

Evt. virksomheds-uddannelsesinstitutionskontakt. ƌ

Hvad opleves særligt værdifuldt for deltagerne, her kan den kvalitative   ƌ
 del af undersøgelserne pege på andre væsentlige pointer end kun dem  
 projektet lagde op til

Et centralt mål er at afslutte arbejdet med anbefalinger til fortsat nordisk arbejde 
med efteruddannelseskurser for voksenlærere.

For at sikre indsamling og hensigtsmæssig bearbejdning af relevante data blev Liselott 
Assarsson19 inddraget som forskningsfaglig samarbejdspartner i udarbejdelsen af det 

19 Tidigare Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet numera universitetslektor i 
pedagogik Institutionen för Pedagogik, Växjö universitet, Sverige
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samlede evalueringsdesign. Liselott medvirkede som forskningsfaglig vejleder i udvik-
ling af spørgeskemaer og interviewguides, og har været faglig sparringspartner i for-
bindelse med bearbejdning og tolkning af de indsamlede data. Liselott beskriver og 
begrunder evalueringsarbejdet og –designet på følgende måde:

”Som framgår av beskrivningen såg arbetsgruppen och referensgruppen 
goda möjligheter till lärande och kompetensutveckling för vuxenpedago-
ger genom pilotprojektet. Men, ett centralt ställningstagande i utvärderin-
gen var deltagarperspektivet, med andra ord att låta deltagarna beskriva 
satsningens mening och värde. Genom att placera deltagarna i förgrunden 
var avsikten att få bilder av vad som fungerat och på vilket sätt, samt möj-
ligen ännu viktigare att ta reda på vad som behövde förbättras för att för-
söka skapa god kvalitet. På så vis utgjorde deltagarperspektivet själva navet 
i utvärderingen. Vidare fanns önskemål om både kvantitativa och kvalita-
tiva mått, vilket innebar att de instrument som skapades var dels en enkät 
av kvantitativ karaktär20, dels en intervjuguide21 som avsåg att fånga delta-
garnas egna upplevelser och berättelser. Båda instrumenten hanterar teman, 
som framstår som betydelsefulla för att kunna säga någonting om sats-
ningens mening och värde. Utöver bakgrundsinformation om deltagarna 
kretsar därför instrumenten kring två förhållanden: dels pilotprojektens 
genomförande, dels betydelsen av deltagandet i arbetsvardagen. Enkäten 
delades ut till samtliga deltagare i direkt anslutning till pilotprojektens 
genomförande. Intervjuerna genomfördes med ett begränsat antal deltagare 
de flesta i anslutning till pilotprojektets genomförande och några få efter-
följande i deltagarnas vardagliga arbetsmiljöer. För att försöka få variation 
bland intervjupersoner valdes de utifrån kriterier som ålder, kön, land, ar-
betslivserfarenhet samt verksamhetstillhörighet. Intervjuerna genomfördes i 
samtalsform, ibland med två intervjuare, för att i möjligaste mån lyfta fram 
deltagarnas egna berättelser. Intervjuerna bandades och transkriberades.

20 Enkät (spørgeskema) bilag nr. 5

21 Interviewguide til evaluering af pilotkurser bilag nr. 6
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I tolknings- och analysarbetet har pilotprojektets mål funnits med som vä-
sentligt att förhålla resultatet till. Samtidigt har öppenhet inför deltagar-
nas beskrivningar eftersträvats, särskilt genom intervjuerna, för att beakta 
förtjänster och dilemman som överskrider satsningens intentioner. Etiska 
ställningstaganden är självfallet centralt att förhålla utvärderingen till, vil-
ket innebär att materialet hanteras konfidentiellt. I resultatredovisningen 
har därför förhållanden som är lätta att identifiera förändrats eller plockats 
bort.” 

Bearbejdning af data

Den voksenpædagogiske gruppe nedsatte en undergruppe, der påtog sig at bearbejde 
og tolke evalueringsdata. Gruppen bestod af Sigrun Johannesdóttir, Arbejdslivscen-
trum Reykjavik IS, Lisbeth Junker Mathiassen, Tietgen kompetencecenter, Odense 
DK, Maria Marquard NVL DK. Liselott Assarsson, Växjö universitet SE som forsk-
ningfaglig sparringspartner

Besvarelser af spørgeskemaerne er skrevet sammen i et dokument, og sammenskriv-
ningen har været grundlag for evalueringsarbejdet.

Interviewene er bearbejdet tematisk, dvs. overvejende på tværs af besvarelser. For at 
anonymisere udsagnene bliver evalueringen skrevet på dansk og evt. citater o.a. er 
oversat til dansk.



11. Evalueringsresultater og pointer
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11.a. Tolkning af spørgeskemabesvarelse

11.a.1. Deltagerne - en målgruppebeskrivelse

Sammensætning og arbejdserfaringer

Der deltog henholdsvis 15 og 16 personer i de to pilotprojekter, i alt 31 personer. 
Langt de fleste deltagere var kvinder, ca. 85 %.

Alle nordiske lande var repræsenteret, Sverige dog kun med en person på begge pilot-
projekter. Der var ingen deltagere fra selvstyreområderne.

Deltagergruppen repræsenterede mange sektorer: oplysningsforbund, højsko-
ler, erhvervsskoler, private konsulentfirmaer, arbejdslivscentre, folkeuniversitet og 
landbrugsskole. 

Arbejdserfaringen i gruppen er mellem 3 - 40 år, og godt 75 % har mere end 10 års 
erfaring som voksenlærer  / voksenpædagog i forskellige arbejdsfunktioner som fx 
undervisning, vejledning, coaching, administration og ledelse, personaleudvikling og 

–ledelse. Erfaring med arbejde fra nuværende arbejdsplads er mellem 1 mdr. og ca. 15 
år, en enkelt har været på nuværende arbejdsplads i 30 år.

Flere har mere end en arbejdsfunktion / - rolle, og mange er ”på vej” – i ”transit” til 
nye enten bredere eller mere specifikke funktioner og arbejdsopgaver, fx fra undervi-
ser til vejleder, kursusdesigner, planlægger, personaleudvikling eller ledelse.

Næsten alle deltager regelmæssigt i kompetenceudvikling.

Vurdering

Det er en målgruppe med megen voksenpædagogisk praktisk erfaring fra et bredt felt af 
sektorer og arbejdsområder. Det tværsektorielle og nordiske møde har, hvad angår mål-
gruppens sammensætning haft gode muligheder, hvilket var et af målene med projektet. 

Deltagerne er for en stor dels vedkommende på vej mod nye arbejdsopgaver, varetager 
flere arbejdsopgaver og har skiftet roller flere gange i løbet af karrieren. Dette og det fak-
tum, at de melder sig til et pilotprojekt om innovative læreprocesser kan pege på, at de på 
forhånd er udviklingsorienterede og indstillet på at sætte faglig og personlig udvikling i 
spil. 
Det kan være relevant at undersøge, om det store antal kvindelige deltagere skyldes kur-
sernes indhold og form, eller at der er flere kvinder end mænd ansat i uddannelsessyste-
met generelt? 

En mere ligelig kønsfordeling ville sandsynligvis give andre perspektiver både fagligt og 
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personligt. Det vurderes af samme grund som særligt betydningsfuldt, at fremtidige mål-
grupper er bredt sammensat hvad angår køn, alder, etnicitet, arbejdsopgaver, arbejdser-
faringer mv. 

11.a.2. Inspiration i eget arbejde som voksenpædagog

To områder fremstår meget markant når deltagerne bliver spurgt til, hvad der først og 
fremmest inspirerer dem i arbejdet som lærer/ pædagog.

Den største inspiration hentes meget tydeligt i mødet med deltagere. Næsten lige så 
vigtigt er, samtaler med kollegaer både på egen og på andre institutioner og dernæst 
deltagelse i organiseret kompetenceudvikling. 

Tolkning af mål - og styringsdokumenter, mediedebatter og evalueringsresultater har 
ingen eller stort set ingen betydning. Samtaler med ledelse tillægges også meget lille 
betydning.  

Vurdering

På baggrund af svarene, kan man antage, at møder og samtaler med kollegaer i et fysisk 
rum, har stor betydning for faglig og personlig udvikling. Behovet for fysiske møder og 
samtaler må derfor medtænkes i planlægning af efteruddannelsestilbud for denne mål-
gruppe. I et Nordisk efteruddannelsestilbud kan de fysiske møder suppleres med virtuelt 
samarbejde mellem sessionerne.

At ledelse ser ud til at have så lille betydning som inspiration, kan rejse spørgsmå-
let, om hvilken betydning det kan det have for formidling og implementering af nye 
ideer? Kan der arbejdes med implementering og samarbejde med ledelse i et fremtidigt 
kursustilbud?

Der er pt. politisk fokus på evaluering, dokumentation, mål- og styringsdokumen-
ter, som tiltag der kan forbedre lærings effekt og praksis. Hvilken betydning kan det 
have, at ingen deltagere oplever, at styringsdokumenter mv. giver inspiration til det 
daglige arbejde. Måske bør forholdet mellem policy og praksis inddrages i kommende 
efteruddannelsestilbud.

11.a.3 Begrundelser for deltagelse i projekterne

De mest markante begrundelser for deltagelse i pilotkurserne er, at kundskaberne er 
anvendelige, og indholdet er rettet mod arbejde med voksne målgrupper. Mulighe-
den for erfaringsudveksling med kollegaer fra andre nordiske lande vægtes meget højt 
samtidig med, at erfaringsudveksling med kollegaer fra andre virksomheder ingen be-
tydning har overhovedet.
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Vurdering

Besvarelsen peger på, at det i evt. fremtidige efteruddannelsestilbud er vigtig, at indhol-
det er konkret voksenpædagogisk relevant og anvendeligt. Det ser ud til, at erfaringsud-
veksling og mødet med kollegaer i andre nordiske lande er en meget vigtig begrundelse 
for at deltage, hvilket kan understøtte ideen om et nordisk initiativ. At erfaringsudveks-
ling med kollegaer fra andre virksomheder ikke vægtes overhovedet som begrundelse for 
deltagelse samtidig med, at netop dette møde i det foregående spørgsmål, var et af de 
mest markante inspirationskilder i det daglige arbejde kan måske skyldes, at forudsæt-
ninger for erfaringsudveksling mellem forskellige institutioner allerede er en etableret 
mulighed lokalt og regionalt. I det perspektiv kan det nordiske møde blive endnu mere 
betydningsfuldt.

11.a.4. Oplevelser af 1.pilotprojekternes indhold og undervisning og 2. 
læringsudbytte og påvirkning af eget arbejde

Generelt for begge piloter er, at langt de fleste svar er placeret i den positive del af 
besvarelsesmuligheder – ”instämmer helt” eller ”delvist”, der er enkelte svar i ”tager 
delvis afstand” og ingen i ”tager helt afstand”. 

Placering af svar i det positive felt og en høj (godt 70 % af besvarelserne) positiv be-
svarelse på, at man gerne deltager i lignende satsninger, peger på, at forløbet overve-
jende er vurderet positivt. 

Der er dog forskelle i vurdering af de to forløb, dog stadig sådan at begge ligger i den 
positive ende.

1. Indhold og undervisning

For begge forløb gælder
At forhåndsinformation om mål og formål ikke vurderes dårligt,  ƌ

 men alligevel sådan, at den bør uddybes og præciseres.

At indholdet vurderes rimelig relevant ift. eget arbejde, og at der  ƌ
 har været rimelig god mulighed for erfaringsudveksling.

At seminarer, gruppeøvelser og workshops vurderes rimeligt   ƌ
 og på rimeligt samme niveau

At mødet med nordiske kollegaer, andre kursusdeltagere og kollegaer  ƌ
 fra andre virksomheder vurderes meget positivt
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Forskelle i vurdering af de to forløb viser sig bl.a. i
At undervisernes dygtighed vurderes meget forskelligt. I den danske   ƌ

 pilot er der høj tilfredshed, i den finske pilot udtrykkes større  
 utilfredshed af flere deltagere

At forelæsningers og oplægs betydning og mening vurderes betydeligt  ƌ
 mere kritisk i Finland end i Danmark

At planlægning af kursusdage vurderes mere positivt i Danmark  ƌ
 og mere kritisk i Finland

2. Læringsudbytte

Svarene er stadig overvejende i den positive ende (jf. ovenstående) og her er flere for-
skelle end ligheder. Flere steder vurderes den finske pilot mere udbytterig end den 
danske.

Forskellene viser sig bl.a. i
At kritisk tænkning er mere positivt vurderet i Finland end i Danmark.   ƌ

 Den finske pilot har i højere grad givet ideer til ændrede arbejdsformer, 
 flere erfaringer der er relevante for eget arbejdsliv, og har berørt flere  
 sider af deltagernes egen rolle som lærere, samt i lidt højere grad har 
  påvirket deltagernes pædagogiske holdning både i form af  
 udfordringer og bekræftelse

At der er en svag tendens til at den danske pilot har skabt grundlag   ƌ
 for flere værdifulde kontakter end den finske pilot.

Vurdering

Der er tydeligt overvejende positive vurderinger af deltagelse og læringsudbytte på pilotkur-
serne. Kurserne har givet lyst til at deltage i lignende efteruddannelsestilbud. Mødet med 
nordiske kollegaer vurderes højt, hvilket kan pege på relevansen af at etablere nordiske 
efteruddannelsestilbud. 

Lige så tydeligt er det, at forhåndsinformation i et kommende nordisk efteruddannelses-
tilbud bør være mere præcis og omfattende og gerne i bedre tid.

Tendensen til større utilfredshed med planlægning og undervisernes faglige niveau i Fin-
land modsvares af, at læringsudbytte i form af kritisk tænkning, nye ideer og en større 
udfordring af egen pædagogiske holdning vurderes mere positiv i Finland end i Danmark. 
Disse svar kan skyldes flere ting. En mulighed er at de to forløb var meget forskelligt til-
rettelagt, hvad angår arbejdsformer, lærerstyring og deltageransvar.
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I Finland foregik pilotprojektet i et meget innovativt læringsmiljø præget af meget høj 
deltagerstyring og projektorganisering. Samme tilrettelæggelse og forventning blev den 
nordiske gruppe mødt med. Der var få oplæg, mange opgaver hvor deltagerne selv skulle 
søge svar og indsigt gennem samtaler med studerende på Team Academy. Det var tyde-
ligt en provokerende og måske lidt uventet form. Et par deltagere beskrev oplevelsen som 
følgende: 

 ”…det var åbenbart mindre tra-
ditionelt…den måde man udvik-
ler kompetencer, at der ikke er så 
mange foredrag, og at vi selv må 
finde ud af mange ting er helt nyt 
for mig…har indset hvor vigtigt 
det er at få folk til selv at tage ans-
var for egen læring og ikke mindst, 
hvad det betyder at udfordre sig 
selv som lærer”

Flere af ”proceslederne” var studerende og unge ift. målgruppen voksenlærere. Flere 
deltagere udtrykte på kurset at de gerne havde set Team Academy’s mere erfarne pro-
jektledere mere på banen, og at den meget anderledes arbejdsform var blevet supple-
ret af teoretisk samlende oplæg om coachens arbejde og roller. 

I Danmark var forløbet meget struktureret og indholdsmæssigt nøje planlagt, der var 
høj lærerstyring i forskellige moduler, procesinvolverende men meget lidt deltagersty-
rede forløb. Både arbejde med mindfullness og teaterarbejde er discipliner, hvor un-
derviseren (i hvert fald i starten) kan have en mesterlignende og meget styrende rolle.

Den forskellige vurdering og de forskellige oplevelser både af læring og frustration 
kan give anledning til flere overvejelser. Læringen vurderes på flere områder større 
i Finland, og dermed bekræfter Team Academy måske netop deres ide om effekt af 

”learning enviroments” og lærende studerende.  Samtidig bør deltagernes kritik af en 
måske for løs struktur, for unge undervisere og for få samlende teoretisk og kritisk 
reflekterende opsamlinger tages med i videre overvejelser.   



42

For begge forløb anbefales, at ”dosering” af nye arbejdsformer vurderes tidsmæssigt 
ift. også at have plads til didaktiske refleksioner. Hvis ikke oplevelsen integreres og 
reflekteres ift. eget arbejde, er der en risiko for, at udbytte af deltagelsen kan en blive 
en i bedste fald god oplevelse. En deltager udtrykker oplevelse af ”innovation” på de 
to piloter således:

”I Finland var det innovation som system, i Danmark innovation som et 
”smørgåsbord” 
   Deltager efter det danske pilot, har deltaget på begge piloter

11.a.5. Hvad deltagerne samlet synes fungerede godt.

Fælles vurdering af de to forløb

I begge pilotprojekter udtrykkes tilfredshed med mødet med nordiske kollegaer, at 
udveksle erfaringer og få indsigt i arbejds- og hverdagsliv i andre nordiske lande. Der 
er ligeledes tilfredshed med organisering, forplejning, og en god atmosfære. 

Forskelle i vurdering

Finland: Flere lægger megen vægt på inspirerende og energigivende møder med kom-
petente og studerende, at ha’ samtaler og udvekslinger med dem. Det har været godt 
at kunne observere og være i miljøet, at blive klogere af egen uro og have gruppearbej-
de i mindre grupper. En oplever, at alt omkring projektet har været godt og morsomt.

Danmark: Der er tilfredshed med sammensætning af teori og praktiske øvelser, at 
tidsplaner har været vel tilrettelagt og overholdt. Flere udtrykker at samarbejde mel-
lem deltagere har fungeret godt og har givet nye perspektiver.

Vurdering

Den høje tilfredshed med udbytte af det nordiske møde både med kollegaer og indsigt i 
andre nordiske landes livs - og arbejdsforhold er tydelig og kan understøtte en fortsæt-
telse af nordiske aktiviteter. Samarbejde og fælles perspektiver er lidt stærkere i Danmark, 
hvilket kan skyldes, at en stor del af gruppen nu kender hinanden i forvejen. Mødet og 
oplevelsen af at være i et meget anderledes læringsmiljø og at have udvekslinger, samtaler 
og engagerede studerende har været en lærerig og inspirerende oplevelse. Det kan pege på 
vigtigheden af at placere pilotprojekterne i levende, innovative miljøer, hvor inspiration 
kommer både gennem mødet med kollegaer og gennem oplevelsen af innovative arbejds-
former og miljøer. Er kontakt med studerende på stederne mulig, ser det også ud til at 
have stor betydning.
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11.a.6 Hvad vurderes mindre godt

Fælles vurdering

Nogle på begge piloter foreslår, at tempoet kunne have været lidt højere. Ellers er 
kommentarer forskellige

Finland: Mange deltagere har manglet information om skolens organisering, hvilke 
organisatoriske faktorer man skal tage højde for at få det til at fungere.  Flere sav-
ner også mere konkret information om, hvordan man som coach kan introducere og 
bruge redskaberne. Arbejdsmetoderne blev for ensformige, for megen gentagelse og 
der er tvivl om begrundelsen for det.
Danmark: Der er få kommenterer om noget, der kunne være bedre, men følgende 
påpeges: Mindfullness fyldte for meget og kunne med fordel erstattes med andre ind-
slag. En enkelt udtrykker, at det at tale engelsk gør, at hun kan deltage mindre aktivt.

Vurdering

Udtrykkene for hvad der har fungeret mindre godt, kan måske samles i en overordnet 
manglen på de didaktiske overvejelser, man som underviser/lærer/coach kan og skal gøre 
sig i arbejdet med de nye metoder og en didaktisk ramme at diskutere udfra.

11.b. Tolkning af interviews

Tolkningen af data skrives her ud fra det samlede projekts overordnede mål. For hvert 
mål er svarene hentet på tværs af interviewene.

11.b.1. Oplevelse og betydning af det særligt innovative/anderledes

Alle oplever Team Academy innovativt og anderledes. Det, der opleves innovativt, er 
bl.a. 

organiseringen af skolen og aktiviteterne, pædagogikken og didaktikken,   ƌ
 som er helt anderledes end de fleste andre uddannelsessteder. 

Det opleves  ƌ ”åbenbart mindre traditionelt”, at der ikke er mange  
 foredrag, at man skal finde svarene selv, at man selv er ”doer”, ikke får  
  redskaber men selv skal undersøge og finde svar.  

Flere oplever det meget innovativt at blive udsat for det samme som de  ƌ
 studerende bliver udsat for, og dermed få erfaring med arbejdsformen  
 på og skolens organisering ind på ”egen krop”.
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En enkelt oplever det innovativt, at indholdet er ”economics” ƌ

Erfaringen med at være og deltage i et så anderledes sted giver både en   ƌ
 reminder om vigtigheden af at tage eget engagement og ansvar i   
 læreprocesser, og en konkret oplevelse af at det kan lade sig gøre

Flere oplever det at møde en nordisk gruppe som nyt og innovativt på den måde, at 
det at dele erfaringer med nogen fra helt andre kulturer og lande skaber nytænkning 
hos en selv. Her pointeres på begge forløb betydningen af også at opleve noget af lan-
dets kultur fx sauna og finsk mad.

Det at gøre sig erfaringer med metoder i stedet for at høre foredrag om dem, opleves 
nyt og giver inspiration og indsigt. Gennem det selv at være studerende, som en siger 

”at opleve det fra den anden side”, giver en mærkbar fornemmelse af, hvad det betyder, 
at udfordre sig selv som lærer. 

Det vurderes meget lærerigt som lærer at ”se ind i sig selv”, at selv være på 
dagsordenen.

At afprøve metoder fx at på Performers house arbejde ud fra erindringer, afprøve 
mindfullness, arbejde med eget nærvær og selv være studerende /elev opleves som an-
derledes og innovativ efteruddannelse. Enkelte er overraskede over egen høje engage-
ment og aktivitet på begge moduler.

Et par citater

Om organisering af indhold og fokus: 
”disse kurser har ikke fokus på et emne som et skoleemne. På disse kurser har 
vi været fokuserede på metoder, strategier og hvordan man kan arbejde med 
ting. Så det er anderledes, det er mere åbent”

Om udfordringen at møde det nye: 
”… kommer til at savne foredraget. Måske fordi man er bundet i en måde at 
tænke på, bliver det anstrengende og irriterende at blive konkret indsat i en 
helt anden måde”

Om gruppens betydning: 
”Uanset, hvor godt man har planlagt, og hvor professionelt man tilrettelægger, 
så er det deltagerne, der er afgørende for, om der kommer noget ud af det”
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Oplevelse af mangler, det der ønskes mere af

Flere udtrykker i interviewene, at de har fået oplevelser og gjort sig erfaringer, men 
savner didaktiske overvejelser og refleksioner for at bruge de nye redskaber selv. Og 
her beder næsten alle om, 

at oplevelser og det innovative suppleres med noget mere traditionelt,    ƌ
 oplæg, diskussion og refleksion, fx om coachenes konkrete didaktiske  
 forberedelser og overvejelser, hvad skal der til for at det virker

at der er en lidt tydeligere vekslen mellem teori og praksis ƌ

at det didaktiske oplæg i den danske pilot med fordel kunne placeres    ƌ
 tidligere som ramme, og at også et kritisk perspektiv er vigtigt

at oplevelserne bliver suppleret med noget på skrift, enten som     ƌ
 forberedelse eller som materiale man kan tage med sig. Forhånds-  
 information der begrunder valg af steder og programmets indhold. 

synlige didaktiske pædagogiske begrundelse og overvejelser om  ƌ
 organisatoriske og indholdsmæssige valg

at de erfarne undervisere på Team Academy  fik mere plads, at se dem   ƌ
 i aktion, og høre deres erfaringer, at få flere input

tid til refleksion, færre emner og mere opsamling ƌ

arbejde i små grupper giver bedre udbytte end de store samlinger ƌ

redskaber til at arbejde med refleksion i store grupper ƌ

Tydeligere fokus på at et af formålene er udvikling af nordisk   ƌ
 voksenpædagogik

Flere og tydeligere opgaver (Team Academy) ƌ

Oplevelse af det der ønskes mindre af

Flere udtrykker specielt ift. forløb på Team Academy, at der var for meget af det 
samme: ”at sende os af sted igen og igen for selv at finde svar”

Flere reagerer i forlængelse af dette negativt på en ureflekteret, ukritisk og unuance-
ret form som blev oplevet i udsagn som: ”What’s cooking, whats good for you, we are 
Team Academy.. ju huu”

En enkelt siger efter Finland, at filosofi tror jeg ikke, jeg får så meget brug for.



46

Vurdering

Det der fremstår som innovativt er i høj grad knyttet til det at være og lære i innovative 
og autentiske miljøer. Det bør så vidt muligt fastholdes, at afholde piloterne på de ste-
der, hvor innovativt voksenpædagogisk arbejde foregår, så arbejdsformer, organisation og 
struktur opleves i en kontekst.

Ligeledes vurderes det meget højt at ”være på” som deltager, og få en egen mærkbar ople-
velse og ikke kun høre om nye arbejdsformer. Men det tyder på, at hvis de nye oplevelser 
skal bundfælde sig og blive anvendelige i praksis, er der behov for en teoretisk didaktisk 
ramme at forstå og fortolke oplevelserne i, samt plads til refleksion. Disse piloter havde 
hovedfokus på oplevelse og praksis, men bør suppleres af en vekslen med teoretiske, didak-
tiske perspektiver og refleksioner. 

Det kan også tyde på at en erfaren deltagergruppe gerne vil mødes af erfarne undervisere.

Oplevelsen af at arbejdsmetoden på Team Academy kan skyldes, at der ikke undervejs 
var variation og måske især refleksion mellem opgaverne, der var meget lig hinanden. 

Svarene peger desuden på, at flere deltagere ønsker kritisk refleksion og nuancering af pæ-
dagogiske metoder og arbejdsformer. Ensidig og ukritisk begejstring er måske i første om-
gang levende, men dræber i gentagelse motivation og seriøs vurdering. 

11.b.2. Oplevelse af en særlig betydning og merværdi af det tværsektorielle

Det er gennemgående i alle interviews, at udbytte af det tværsektorielle møde har 
været stort. Det tværsektorielle møde åbner for udveksling af viden, flere perspektiver, 
og giver nye indsigter og muligheder af mere almen pædagogisk karakter. Det giver 
også en indsigt i det pædagogiske arbejde med helt andre indholdsområder, hvilket 
nogle oplever lærerigt ift., hvordan det kan bruges i ens eget område. 

En enkelt mener, at der stærkt er brug for tværgående discipliner, og at det kunne 
være en opgave for et fremtidigt nordisk tiltag. 

Samtidig udtrykker nogle få et behov for at have en større udveksling med folk, som 
arbejder indenfor eget felt, og at få etableret netværk, hvor eget arbejdsområde kan 
diskuteres. 
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Vurdering

Det tværsektorielle ser ud til at have stor betydning og en tværsektoriel målgruppe bør ef-
terstræbes i fremtidige tiltag. Behovet for diskussion med fag fæller kan med fordel tænkes 
ind i planlægning fx en vekslen mellem tværsektorielle og sektorielle grupper i refleksions-
runder og mindre gruppearbejder. 

Valget mellem det sektorielle og tværsektorielle kan også åbnes som valg fri mulighed i vir-
tuelt samarbejde og opgaveløsninger.

11.b.3. Oplevelse af og en særlig betydning/merværdi af det nordiske

Det er markant, at det nordiske af alle vurderes meget positivt, af en del endda som 
det næsten mest værdifulde. Flere oplever en særlig betydning af samhørighed mellem 
nordiske nationaliteter udtrykt i udsagn som fx:

” …vi hører jo ligesom sammen i norden..” 

”…håber vi kan gøre mere for det nordiske sammenhold og samarbejde…” 

”…det nordiske er sindssygt vigtigt…”

Nordisk udveksling opleves innovativ på den måde, at det giver nye ideer, at diskutere 
med deltagere med andre kulturelle perspektiver. Det er lærerigt at få indsigt i andre 
nordiske landes uddannelsessystemer og kultur, historie, litteratur mv. En del af disse 
kulturudvekslende samtaler og oplevelser sker udenfor undervisning, dels i de ufor-
melle samvær, og ikke mindst i kulturelle arrangementer lagt ind i kurset. Især er der 
meget positiv respons på saunaoplevelse kombineret med oplevelse af traditionelle 
finske mad og oplæg om landet på et aftenarrangement i en historisk gammel bygning.

Bare det at høre og udveksle på flere sprog giver kulturelle indsigter der vurderes posi-
tivt. Både oplevelsen af nationale forskelligheder og ligheder er berigende og lærerige, 
og vurderes at give et helt andet udbytte en et rent nationalt uddannelsestilbud.

En enkelt pointerer det vigtige i det nordiske samarbejde pga. EU modstand, og det 
nordiske dermed kan blive en modvægt til EU.

Vurdering

Svarene i denne evaluering peger entydigt på, at en nordisk satsning i et fremtidigt efter-
uddannelsestilbud er endog meget relevant og lærerigt både fagligt ift. voksenuddannelse, 
og ift. nordisk kulturforståelse og sammenhæng
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Det er vigtigt at skabe rammer for udveksling på tværs af nationaliteter både i formelle 
og uformelle sammenhænge. Det ser ud til at en del af den kulturelle udveksling fx om 
historie, kunst og litteratur i uformelle kontekster, sammen med planlagte kulturelle op-
levelser giver en betydningsfuld forståelse for dels ”det nordiske”, og dels den kontekst man 
arbejder med konkrete innovative arbejdsformer i. Dette må formodes at kunne styrke 
også det faglige udbytte.

11.b.4. Piloternes anvendelighed for deltagernes egen praksis. 

Som udgangspunkt er alle svar givet lige efter kursernes gennemførelse. Dvs. at vurde-
ringen af piloternes anvendelighed kan mangle et længere tidsperspektiv for at kunne 
vise, hvordan indholdet konkret er blevet brugt.

Flere deltagere udtrykker optagethed og overvejelser om, hvordan de kan videregive 
erfaringerne til egne voksenstuderende. 

En øget indsigt i egen lærerrolle og egne reaktioner på udfordringerne, der er forbun-
det med selv at ”være på” vurderes lærerigt og positivt for egen kommende praksis. 
Der udtrykkes en oplevelse af både at få indsigt i nye lærerroller og – opgaver, samt 
ens egne reaktioner og muligheder. Ved selv at skulle tage ansvar i egen læreproces 
erfares den betydning dette kan have for læring.
At opleve og som en siger ”blive mindet om” at man som lærer ikke er kun ”formidler” 
men skal fungere i mange roller bl.a. ledsager og coach er en vigtig erfaring, som kan 
bringes videre.

Det at have indgået i dialoger og dialogbaseret læring, har været inspirerende og mo-
tiverende for flere til selv at bruge den arbejdsform mere. I denne sammenhæng væg-
tes oplevelsen af at skabe læring i grupper højt. 

Indsigt i andre landes uddannelsestænkning og erfaring med tværsektorielt arbejde 
nævnes af nogle som vigtigt ift. eget arbejde, men uden større uddybning af hvordan.

11.b.5. Hvad opleves særligt værdifuldt for deltagerne

I spørgeskemaerne blev følgende punkter vurderet som særligt værdifulde:

At være i autentiske miljøer. ƌ

At mødet med engagerede og levende studerende var meget givende. ƌ

At opleve gode innovative metoder gennem ”best practice”, og dermed   ƌ
 kunne trække på allerede eksisterende og nytænkende erfaringer i stedet  
 for at skulle opfinde helt nyt.
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11.b.6. Ønsker til fremtid

Deltagernes ønsker for fremtidige satsninger

at fortsætte den nordiske satsning, det nordiske og det tværsektorielle  ƌ
 vurderes meget højt

at fortsætte formen, hvor man gennem erfaringer oplever det innovative   ƌ
 og får konkrete ideer med hjem  

at etablere kurserne så tæt på arbejdspladser som muligt   ƌ
 og i autentiske miljøer

praktiske workshops med efterfølgende refleksion gerne deltagerne, der   ƌ
 videndeler egen innovative praksis i gruppen 

at det fortsat er internat, men 4 dage er for lang tid ƌ

at etablere tilbud med fx 2 fysiske møder om året suppleret med   ƌ
 gruppesamarbejde på virtuelle platforme mellem møderne

forslag til temaer: coaching, anderledes pædagogik, projektorganiseret   ƌ
 undervisning, det narrative, at skabe engagement hos deltagere, 

at kulturelle oplevelser af det område og det land, man er i, er en   ƌ
 del af forløbene

at etablere en platform for udveksling af litteratur, ideer og   ƌ
 arrangementer i et nordisk forum

Flere møder hvor mennesker mødes med alle deres erfaringer   ƌ
 og udveksler dem



12. Arbejdsgruppens evaluerende 
kommentarer
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Samarbejde
Det har været lærerigt og inspirerende at samarbejde på tværs   ƌ

 af nordiske grænser 

Interessant at få indblik i forskellige landes institutioner, vilkår og tænkning ƌ

Det tværsektorielle samarbejde er givtigt ƌ

Arbejdsvilkår for voksenlærere er meget foranderligt i alle lande   ƌ
 og det kan være vanskeligt for personer at deltage i en flerårig  
 proces i en arbejdsgruppe, hvis ens arbejdsvilkår ændrer sig. 

Det anbefales at sikre suppleanter for alle deltagere  ƌ

Det er vigtigt at institutioner kan se interesse i projektet og er villige til   ƌ
 at støtte medarbejdere

De fysiske møder og oplevelser af hinandens kultur er væsentligt ƌ

Referater, kontakt og arbejde på mail mellem møder er nødvendigt ƌ

Forskelle i sprog, kultur og tænkning er vigtige at være opmærksom på,  ƌ
 her er fysiske møder bedre egnet end mail

Tidsrammer

Flere gange voldte arbejdsgruppens meget korte tidsrammer fx i    ƌ
 forbindelse med program, rekruttering mv. problemer

Det anbefales at få program, annonceringer mv. ud så tidligt som   ƌ
 muligt, især da der på dette punkt er nationale forskelle på tidsrammer 
 for planlægning

Organisering

Det var travle mennesker, der var i arbejdsgruppen og fordeling af    ƌ
 arbejdsopgaver til mindre undergrupper mellem møder har været positivt

En stærk organisation til at varetage administration og koordinering af   ƌ
 Nordplus ansøgninger og midler er nødvendigt

En tovholder på projektet er væsentligt ƌ



13. Inspiration fra ”Forum for 
voksenpædagogik 3”i Oslo
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     orum for voksenpædagogik 3” var afslutningen på ”NVL arbejdsgruppen om vok-  
     senpædagogik” Gruppens arbejde og foreløbige evalueringsresultater blev fremlagt 
og efterfølgende diskuteret og perspektiveret. Der kom inspirerende kommentarer 
både til den endelige rapport, til det tredjepilotprojekts indhold og form og til det 
videre arbejde med professionalisering af voksenlæreren i Nordisk regi.

I oplægget ”Hvad skal en voksenlærer kunne”22 blev vigtigheden af at præcisere og 
definere, hvad og hvem en voksenlærer er, fx hvilken kontekst er han i, hvem er del-
tagerne, og hvad er uddannelsesfunktionen. Krav til voksenlærerens kompetencer vil 
afhænge af disse forhold. Når dette er sagt har tidligere forskning alligevel peget på 
visse generelle faktorer, som kan have særlig betydning for læring. Det kursister i flere 
undersøgelser helt markant har vægtet som mest fremmende for et positivt læringsud-
bytte er mødet med en engageret lærer. En voksenlærer skal, udover at være engageret, 
kunne skabe et trygt læringsmiljø, med plads til at overvinde modstand, kunne mo-
tivere til og genere læring gennem at give udfordringer, mulighed for at træne reflek-
sion og italesætte læring. En væsentlig kompetence er at kunne koble erfaringer til un-
dervisningens indhold og knytte ny viden til disse erfaringer. I dag skal voksenlæreren 
desuden kunne undervise ift., eksterne krav og i samarbejde med eksterne partnere.

Disse perspektiver kan understøtte nogle af evalueringsresultaterne fra pilotprojek-
terne og dermed have betydning for videre anbefalinger. Deltagerne udtrykte, at de 
ønskede tid til refleksion og kobling af kursernes indhold til egen praksis. Flere øn-
sker indsigt i didaktisk teori og modeller samt træning i didaktisk refleksion, og alle 
lægger vægt på at lære gennem at gøre sig erfaringer med arbejdsformerne, træne dem 
og knytte ny viden til disse erfaringer, for at kunne skabe transfer til egen praksis.

Et andet oplæg satte fokus på ”Hva en voksenlærer bør kunne om grunnleggende fer-
digheter og realkompetanse”23, specielt blev der her lagt vægt på både at kunne vurde-
re og dokumentere kompetencer og derefter tilrettelægge og tilpasse undervisningen 
disse kompetencer. Dette krav kan som det foregående oplæg pege på nødvendighe-
den af, at voksenlæreren forholder sig til eksterne krav og eksterne samarbejdspart-
nere. Det var i evalueringen et område deltagerne vurderer lavt ift. inspiration. 

Måske kan det eksterne krav inddrages især i den tredje pilot ”Læreren som kursus-
designer” og diskuteres med et nordisk perspektiv. Indhold ide og form på det tredje 

22  Bjarne Wahlgren, leder NCK, prof. DPU/Århus universitetsskole. Slides kan ses på  
http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm 

23  Camilla Alfsen, Vox i Oslo, NOslides på http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm

F”

http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm
http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm
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pilotprojekt blev fremlagt24 til diskussion og fik væsentlig feedback fra deltagere, som 
har arbejdet med udvikling af konsulentuddannelser25 i flere år. Efterfølgende er der 
holdt et møde i Odense med deltagerne og repræsentanter fra arbejdsgruppen, og 
deres kommentarer har været med til at kvalificere og præcisere indhold, målgruppe 
og fremadrettede perspektiver.

Et oplæg om VSOP uddannelsesprogram26 for voksenlærere i Finland beskrev tanker 
bag det at skabe en formel voksenuddannelse for folkeoplysere som en del af profes-
sionaliseringen af voksenlærere. Efterfølgende blev det det diskuteret, om det kunne 
være en ide at skabe en sammenhæng mellem etablerede voksenlæreruddannelser og 
Nordiske efteruddannelsestilbud. Kunne nordiske kurser fx tilbydes som pointgiven-
de frivillige kurser i forbindelse med andre uddannelser.

Et afsluttende rollespil, som præsenterede en af de måder, man arbejder med at af-
dække realkompetencer på folkeuniversitetets i Oslo27. Rollespillet synliggjorde, hvor 
vanskeligt det kan blive at afdække og vurdere voksenlærerens realkompetencer. Det 
kan måske være et indhold på et senere kursus?

24  Hilde Bjørkvald, Folkeuniversitetet Oslo, NO, Lisbeth Juncker Mathiassen, Tietgen kompetencecenter, DK begge 
medlemmer af arbejdsgruppen ”Needassesment” som planlægger pilotprojektet præsenterede det på gruppens vegne

25  Bl.a. Karen Skipper, Køge Handelsskole, DK og Birgitte Ullerup, AMU Fyn, DK

26  Jyrki Iljäs, VSY, Helsingfors, FI, slides på http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm

27  Præsenteret af Hilde Björkvold, Folkeuniversitetet i Oslo; NO

http://www.nordvux.net/page/673/vuxenpedagogikochinnovation.htm
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14. Anbefalinger
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På baggrund af NVL’s voksenpædagogiske arbejdsgruppes” arbejde, evalueringen af 
pilotprojekterne, inspiration fra studiebesøg og de voksenpædagogiske foraer, an-

befaler arbejdsgruppen følgende:

Overordnet anbefales
At der arbejdes videre med undersøgelse af muligheder for at   ƌ

 etablere nordiske, tværsektorielle efteruddannelseskurser

At kurserne planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem nordiske  ƌ
 uddannelsesinstitutioner, hvoraf nogen kan sikre formel kompetence

At kurserne gennemføres i autentiske innovative uddannelsesmiljøer ƌ

At kurserne gennemføres i forskellige nordiske lande ƌ

I forhold til kommende nordiske kurser anbefaler arbejdsgruppen følgende:

Rammer
At kurserne foregår i autentiske og innovative læringsmiljøer!! ƌ

At underviserne er kyndige, teoretisk og praktisk, så de   ƌ
 kan møde en erfaren voksen målgruppe og begrunde og diskuere 
  egen praksis - både muligheder og begrænsninger

At forhåndsinformation om de valgte uddannelsessteder, indhold   ƌ
 og arbejdsformer er grundig og sendt ud i god tid til deltagerne

At kurserne annonceres i god tid ƌ

At kurserne gennemføres som internat, men ikke over 4 dg.s varighed ƌ

Mål
At gensidigt styrke og drage nytte af nordisk viden om og erfaringer  ƌ

  med nytænkende og god voksenpædagogisk praksis

At styrke professionaliseringen af den nordiske voksenlærer og deri  ƌ
 gennem medvirke til at styrke kompetenceudvikling i norden
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Målgruppen
Det er væsentligt at gruppen er tværsektoriel og nordisk ƌ

At målgruppen er voksenlærere og andre der arbejder   ƌ
 med voksenpædagogisk virksomhed

Det kunne være relevant at få deltagere fra private or  ƌ
 ganisationer og virksomheder mere med

At arbejde på at også undervisere, der ikke umiddelbart er tiltrukket  ƌ
  af innovative lidt anderledes kurser kan blive interesserede 

Indhold
At kursernes indhold har voksenpædagogisk relevans og   ƌ

 at indholdet er konkret anvendeligt for deltagerne

At indhold har fokus på nye innovative arbejdsformer og temaer, som   ƌ
 kan supplere allerede eksisterende uddannelser for voksenlærere

At innovative arbejdsformer begrundes og perspektiveres  ƌ

At didaktisk teori og didaktisk refleksion indgår som fælles  ƌ
 forståelses- og analyseramme (inkl. kritisk analyse)

At afprøvede arbejds- og undervisningsformer begrundes  ƌ
 teoretisk på skrift eller i oplæg

At der indgår kulturelle oplevelser, der giver en kulturel  ƌ
 ramme og forståelse for indhold

Arbejdsformer – læreproces
Arbejdsformer skal opleves og erfares!! Så man gøre sig erfaringer  ƌ

 med nye og anderledes metoder

Erfaringsbaseret, deltagerinvolverende arbejdsformer der bryder  ƌ
 med vante erfaringer skal være grundlag for kurserne

Oplevelser skal relateres til egen praksis for at øge transfermulighed ƌ

Vekslen mellem oplevelse af arbejdsformer og didaktisk og teoretisk   ƌ
 refleksion, stadig med hovedvægt på oplevelse.



59



15. Det videre arbejde
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NVL’s nordiske arbejdsgruppe om voksenpædagogik afslutter med 
denne rapport sin opgave. Dog indgår NVL stadig i samarbejdet 

om at gennemføre og evaluere det tredje pilotprojekt ”Læreren som 
kursusdesigner” på Island i efteråret.

NVL har afsat midler til at fortsætte arbejdet med kompetenceudvik-
ling og professionalisering af voksenlæreren. Arbejdet skal ses som en 
del af ”Nordisk ministerråds” og ”Styringsgruppen for voksnes lærings” 
prioriterede område ”Kompetenceudvikling”.

Foreløbig er følgende initiativer ved at blive planlagt. NVL vil i 2009
tage kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner,   ƌ

 der kan være interesserede i at udvikle og fortsætte  
 nordiske kursusaktiviteter og initiere et møde.

tage kontakt til eksisterende voksenlæreruddannelser i Norden,   ƌ
 faglige foreninger og forbund, private og offentlige paraplyorga- 
 nisationer, samt andre institutioner med særlig interesse  
 for professionalisering af voksenlæreren.

invitere alle kontaktede til et arbejdsseminar, hvor behov   ƌ
 og muligheder for fortsættelse af nordiske efter- 
 uddannelseskurser diskuteres og evt. besluttes

etablere en arbejdsgruppe, der skal planlægge og gennemføre   ƌ
 en nordisk konference om professionalisering af den  
 nordiske voksenlærer foråret 2010
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Bilag 1. Resumé

Udvikling af ”Fremtidens kompetencer i Norden” har længe været et prioriteret ind-
satsområde for NMR- Nordisk ministerråd, og SVL – Styringsgruppen for voksnes 
læring. I relation til dette indsatsområde afholdt NVL sept. 2006 et nordisk arbejds-
seminar om udvikling af voksenlærerens1 kompetencer og voksenpædagogik i Norden. 
En central pointe på seminaret var, at uddannelse af lærere og voksenlærere ikke i til-
strækkelig grad følger med krav og forandringer på arbejdsmarked og i samfundsliv. 

NVL initierede derfor en arbejdsgruppe om voksenpædagogik, som fik til opgave, at 
kortlægge ”best practice” og erfaringer indenfor nytænkende og innovativ voksenpæ-
dagogisk efteruddannelse i Norden. Gruppen skulle afdække krav til den nordiske 
voksenlærers fremtidige kompetencer, gennemføre studiebesøg og planlægge, gen-
nemføre og evaluere tematiserede, innovative pilotprojekter i form af kurser for 
nordiske voksenlærere. Gruppen afsluttede arbejdet med en rapport og anbefalin-
ger til nordiske efteruddannelsestilbud. Ideer og resultater overdrages til nordiske 
uddannelsesinstitutioner, der kan videreføre aktiviteterne.

”NVL Arbejdsgruppen for voksenpædagogik” har været en tværsektoriel gruppe med 
skiftende repræsentanter fra alle nordiske lande.  

Arbejdet startede i efteråret 2006. I 2007 fastlagde gruppen struktur, indhold og 
planlagde og gennemførte studiebesøg på institutioner og virksomheder med inno-
vativ ”best practice” i alle nordiske lande. Gruppen udarbejdede i samarbejde med en 
forsker en interview- og observationsguide til studiebesøgene, der havde fokus på del-
tageres og læreres oplevelse af ”det innovative”, og på krav til voksenlærerens kompe-
tencer i innovativ praksis.

På  ”Forum for voksenpædagogik 2” september 2007 blev erfaringer fra studiebesø-
gene brugt til at udvikle indhold, form og placering af tre pilotprojekter. Pilotkur-
serne skulle gennemføres som internatkurser i nytænkende, aktive og autentiske mil-
jøer. Arbejdsformerne skulle være oplevelsesorienterede, deltagerinvolverende, og give 
mulighed for at gøre sig nye erfaringer gennem bl.a. træning og øvelser. Temaerne for 
kurserne var: 

”Læreren som coach”1. , Teamacademy, Jyväskylä, FI.
”Underviseren på scenen”2. , Tietgen kompetencecenter,  

1  Flere begreber er diskuteret fx voksenpædagogen, voksenunderviseren, uddannelseskonsulenten, 
uddannelsesplanlægger, kursusdesigner mv. I denne rapport bruges betegnelsen ”voksenlæreren” om mennesker, som 
arbejder med voksenpædagogisk virksomhed bredt forstået, i mange kontekster og i forskellige funktioner.

Resumé
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Odense og Performers House, Silkeborg, DK. 
”Needsassessment - Underviseren som kursusdesigner”3.  Islands  
pædagogiske universitet, Reykjavik, IS. 

På ”Forum for voksenpædagogik 3” i Oslo marts 2009, diskuteres og perspektiveres 
evalueringsresultater. 

Arbejdsgruppen indgik samarbejde med Nordplus voksen. Otte institutioner søgte og 
fik Nordplus mobilitetsmidler til de to første pilotprojekter, og tre institutioner søgte 
og fik Nordplusudviklings- og mobilitetsmidler til den tredje pilot på Island.

De to første pilotprojekter er gennemført og evalueret i efteråret 2008 og det tredje pi-
lotprojekt bliver gennemført i efteråret 2009.

Evaluering 
NVL arbejdsgruppen indsamlede fortløbende data og evaluerede aktiviteter, som 
grundlag for afsluttende anbefalinger for videre arbejde med nordisk efteruddannelse 
af voksenundervisere. I samarbejde med en forsker udformes spørgeskemaer, som blev 
besvaret af alle deltagere på pilotprojekterne, samt en interviewguide til interviews af 
et repræsentativt antal deltagere på hvert kursus. Det indsamlede datamateriale blev 
bearbejdet af gruppen i samarbejde med forskeren. Bearbejdning af data og evalue-
ring tog afsæt i følgende mål:

Oplevelse og betydning af det særligt innovative/anderledes ƌ
Særlig betydningen/merværdi af det tværsektorielle. ƌ
Særlig betydning/merværdi af det nordiske ƌ
Piloternes anvendelighed for deltagernes egen praksis.  ƌ
Hvad kan være anvendeligt for praksisfeltet ƌ
Evt. virksomheds-uddannelsesinstitutionskontakt. ƌ
Hvad opleves særligt værdifuldt for deltagerne, her kan den kvalitative   ƌ

 del af undersøgelserne pege på andre væsentlige pointer end kun  
 dem projektet lagde op til
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Deltagerne på pilotkurserne

I alt deltog 31 personer fra alle nordiske lande og fra mange sektorer på kurserne. Ca. 
85 % var kvinder. Deltagerne havde megen erfaring som voksenlærere, næsten alle 
havde før kurserne oplevet nye krav til eget arbejde og egen lærerrolle, og mange be-
skriver sig som værende arbejdsmæssigt ”i -transit”.

Centrale pointer fra evalueringen

Deltagerne var generelt meget positive i vurderingerne af de to pilotprojekter og alle 
ville deltage i en lignende satsning. Især blev mødet med både det anderledes og det 
fælles i nordisk tænkning vurderet meget positivt og fremmende for konstruktiv in-
novativ tænkning. Også det tværsektorielle møde gav inspiration og nye perspektiver. 
Det deltagerne oplevede mest ”innovativt” og værdifuldt var, at undervisningen fore-
gik i autentiske, innovative og anderledes læringsmiljøer, og at arbejdsformen var op-
levelsesorienteret og erfaringsbaseret til forskel fra ”foredrag” og lærerstyrede oplæg. 
At ”mærke” arbejdsformers muligheder og begrænsninger på egen krop gav indsigt og 
inspiration til selv at bruge lignende arbejdsformer. 

Mange udtrykker et behov for mere didaktisk teori en fælles didaktisk forståelses-
ramme, samt kritisk og nuanceret refleksion. En hensigtsmæssig dosering af ”det an-
derledes”, stadig med hovedvægt på det oplevelsesorienterede og trænende og med 
plads til at gøre sig erfaringer med emotionelle reaktioner, kan sammen med reflek-
sion og relatering til egen praksis styrke udbyttet.

Det kræver, som deltagerne udtrykker det, erfarne undervisere, der både kan se mu-
ligheder og begrænsninger i egen praksis.

Deltagernes fremtidsønsker og NVL arbejdsgruppens anbefalinger er meget samstem-
mende. De vigtigste anbefalinger2 er:

At udvikle og satse på udvikling af nordiske efteruddannelseskurser ƌ

At kurserne gennemføres forskellige steder i Norden og at   ƌ
 kulturmødet indgår som en del af indholdet 

2  Se samlede anbefalinger i afsnit 14
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At kurserne gennemføres i autentiske, innovative uddannelsesmiljøer!! ƌ

At arbejdsprocesser giver mulighed for at afprøve og træne   ƌ
 innovative arbejdsformer!! 

At målgruppen er nordisk og tværsektoriel ƌ

At indholdet er voksenpædagogisk relevant og anvendeligt i egen praksis ƌ

At anderledes arbejdsformer begrundes, nuanceres og perspektiveres   ƌ
 vha. kritisk didaktisk refleksion

NVL’s nordiske arbejdsgruppe om voksenpædagogik afslutter med denne rapport sin 
opgave. Dog indgår NVL stadig i samarbejdet om at gennemføre og evaluere det tred-
je pilotprojekt ”Læreren som kursusdesigner” på Island i efteråret, samt i planlægning 
og gennemførelse af en nordisk konference om professionalisering af voksenlæreren i 
2010.
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2006

28-29 september ”Forum for voksenpædagogik 1.”Hässleholm. NVL arbejdsgruppe 
  om voksenpædagogik besluttes og arbejdsopgave fastlægges

26 oktober Forberedende møde i København – NVL projektleder besluttes,  
 foreløbig arbejdsplan og budget fastlægges. Til stede: Antra  
 Carlsen, Kate Sevon, Carola Lindholm, Maria Marquard 

Oktober 06-  NVL arbejdsgruppen inviterer institutioner og personer fra alle 
januar 07 nordiske lande til at deltage i arbejdsgruppen.

2007

9-10 februar 1. møde NVL arbejdsgruppe. Præsentationer, begrebsafklaring, 
 fælles forståelse af opgaven, forslag til af uddannelsessteder  
 egnede til studiebesøg. 

21-23 maj 2. møde NVL arbejdsgruppe. Yderligere begrebsafklaring samt 
 rammer mv. for projekt. Fastlæggelse og planlægning af 
 studiebesøg. Færdiggørelse af observations- og interviewguide til 
 studiebesøg. Fælles studiebesøg og introduktion til islandsk  
 voksenundervisning

23 maj Studiebesøg på Island, Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, Arbetsli 
 vets Opplæringscenter, Reykjavik

14-15 juni Studiebesøg i Danmark, Vitus Bering Horsens, Performers House, 
 Silkeborg, Silkeborg uddannelsescenter, Lego Billund

18-19 juni Studiebesøg i Finland, VSY og Team Academy

25 september Studiebesøg i Sverige, Flexus i Hässleholm

26-27 september 3. møde NVL arbejdsgruppe. Opsamling på studiebesøg, 
  evaluering ag guiden, forberedelse af ”Forum for  
 oksenpædagogik. 2.”Hässleholm

Bilag 2. Kronologisk oversigt over gruppens arbejde
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27-28 september ”Forum for voksenpædagogik. 2.”Hässleholm, tema kreativitet  
 og innovation. Inspiration fra studiebesøg, feedback og refleksion 
 fra deltagere til videre arbejde

28 september NVL arbejdsgruppemøde, arbejdet videre frem.

September Foreløbig studiebesøg beskrives og pointer uddrages. 
til januar

13 december Opsamlende og perspektiverende møde om NVL – arbejdsgruppe.  
 Tilstede Sturla Bjerkaker, Antra Carlsen, Maria Marquard. Forslag  
 til piloter, evaluering mv. diskuteres.

2008

9 januar Arbejdsgruppe om det tredje pilotprojekt ”Læreren som  
 kursusdesigner” etableres og holder møde. Diskuterer og  
 fastlægger indhold, involverede institutioner forbereder  
 Nordplus udviklingsansøgning.

10-11 januar 4. møde NVL arbejdsgruppe, repræsentanter for institutioner, der  
 skal gennemføre pilotprojekter og repræsentant for Nordplus.  
 Pilotprojekter planlægges, formål, indhold, målgruppe,  
 annoncering med videre fastlægges og arbejdsopgaver  
 uddelegeres. Det besluttes at institutioner søger Nordplus  
 mobilitetsmidler og Nordplus udviklingsmidler til pilotprojekter.
 Evalueringsdesign besluttes og opgaven omkring interviewguide 
  og spørgeskema uddelegeres.

11 februar Mindre arbejdsgruppe om tredje pilotprojekt møde i Silkeborg.  
 Forlag til konkret tidsplan, indhold mv. beskrives. Tilstede Lisbeth 
 Junker Mathiassen, Stig Skovbo, Maria Marquard

Forår-  Samarbejde via mail: Evalueringsdesign færdiggøres. Program  
september mv. udarbejdes og annonceres. NVL koordinatorer, NVL  
 arbejdsgruppens og institutioners netværk inddrages i formidling  
 og rekruttering

Bilag 2. Kronologisk oversigt over gruppens arbejde Bilag 2. Kronologisk oversigt over gruppens arbejde
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11 februar Planlægningsmøde af det danske pilotprojekt i Silkeborg. Tilstede 
 Lisbeth Junker Mathiassen, Lars Ilum, Britta  
 Hilding Jeppesen, Stig Skovbo, Maria Marquard

27-28 marts Studiebesøg i Norge, VOFO, Folkeuniversitet i Oslo og NTNU i 
 Trondheim

2. juni  Pilotmøde af det finske pilotprojekt i København, planlægning, 
 afklaring og sidste gennemskrivning af det finske pilotprojekt.  
 Tilstede Lisbeth Junker Mathiassen, Jaana Hiltunen, Maria  
 Marquard

11-14 juni Møde arbejdsgruppe til Tredje pilotprojekt, studiebesøg,  
 planlægning af indhold og form af den tredje pilot.

Juni-november Udveksling af teori, planer, ideer, tanker mv. til det tredje  
 pilotprojekt.

13 august Evalueringsmøde i Reykjavik. Fastlæggelse af evalueringsform,   
 brug af interviewguider, spørgeskemaer, tidsrammer mv. Tilstede  
 Sigrun Jóhannesdóttir, Maria Marquard, Liselott Assarsson er  
 med på Skype)

21 august Opsamlings-, planlægnings- og afklaringsmøde om piloter,  
 nordplusmidler, koordinering mv. Tilstede Lisbeth Junker  
 Mathiassen, Maria Marquard

16-19 september Pilotprojekt ”Læreren som coach” gennemføres i Jyväskylä,  
 Finland. Spørgeskemaer besvares, interview gennemføres. 

23 september Opsamlende og forberedende møde om det danske pilotprojekt  
 i Silkeborg. Tilstede Lars Ilum, Britta Hilding Jeppesen, Maria  
 Marquard

21-24 oktober Pilotprojekt ”Læreren – på scenen” gennemføres i Odense og  
 Silkeborg, Danmark. Spørgeskemaer besvares, interview  
 gennemføres.

November- Evalueringsdata udskrives, svar på spørgeskemaer  
december sammenskrives, interview udskrives fra båndoptagelse.  
  

Bilag 2. Kronologisk oversigt over gruppens arbejde
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 Forberedelse og diskussion af evalueringsbearbejdning på mail. 
 Forberedelse, fastlæggelse og formidling af program til ”Forum  
 for voksenpædagogik. 3”i Oslo.

3 november Møde arbejdsgruppe til Tredje pilotprojekt. Opsamling af diskus- 
 sioner, fastlæggelse af plan, tid og indhold for tredje pilotprojekt.  
 Afklaring af Nordplus ansøgning, fordeling af arbejdsopgaver.

2009
Januar-  Forberedelse, formidling og rekruttering af deltagere til ”Forum  
marts for voksenpædagogik. 3” i Oslo.

12 januar Tlf. møde på Skype om bearbejdning af evalueringsdata. Tilstede  
 Liselott Assarsson, Maria Marquard

5-6 februar Evalueringsmøde i Malmø. Begyndende bearbejdning af  
 evalueringsdata, fordeling af resten af opgaver mv. Tilstede Sigrun  
 Jóhannesdóttir, Lisbeth Junker Mathiassen, Maria Marquard.  
 Liselott Assarsson er med på Skype.

4-5 marts NVL arbejdsgruppe møde i Oslo. Sidste planlægning af  
 fremlæggelser af evaluering o.a. samt fordeling af arbejdsopgaver  
 til ”Forum for voksenpædagogik. 3”i Oslo.

5-6 marts ”Forum for voksenpædagogik. 3”i Oslo. Tema fremlæggelse og  
 respons på evalueringsarbejde og det samlede projekt.  
 Perspektivering af projektets resultater og arbejde, Tema  
 ”Voksenlærerens kompetencer og professionalisering i et nordisk  
 perspektiv”. NVL arbejdsgruppe om voksenpædagogik  
 afsluttes.

April Et prøveforløb af tredje pilot gennemføres på Island

April-juni Rapport skrives

April-juni-juli Rapport kommenteres af Liselott Assarsson, og formidling 

Juni Redigering, lay-out og tryk diskuteres i Helsingfors. Tilstede  
 Marika Kaarlela og Maria Marquard 

August Rapport færdiggøres og trykkes

Bilag 2. Kronologisk oversigt over gruppens arbejde Bilag 2. Kronologisk oversigt over gruppens arbejde
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Fase 1. Opgavepræcisering og planlægning, kortlægning og studiebesøg 

Norge 
Sturla Bjerkaker Generalsekretær for VOFO i Oslo

Sverige
Liselott Assarsson  Tidigare institutionen för beteendevetenskap och 
  lärande, Linköpingsuniversitet, numera  
 universitetslektor i pedagogik, Institutionen för  
 pedagogik, Växjö universitet.

Finland
Tuija Österman Vuxenpedagog, Svenska yrkesinstitutet i Vasa 
Mats Österman Konsulent og udvikler Vacon Plc, Vasa

Island   
Sigrun Jóhannesdóttir Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, Arbetslivets  
 Opplæringscenter, Reykjavik

Danmark  Underviser og projektleder Hannah Nørgaard,  
 VUC Randers 

NVL   Den finske landekoordinator Carola Lindholm 
  Den danske landekoordinator Maria Marquard

 
Fase 2. Udvikling, gennemførelse og evaluering af pilotprojekter

Norge
Sturla Bjerkaker Generalsekretær for VOFO i Oslo 
Hilde Björkedal   Folkeuniversitetet, Oslo, Norwegian dept./norsk  
 avdelingen, Norge

Finland 
Tuija Österman Vuxenpedagog, Svenska yrkesinstitutet i Vasa 

Bilag 3. Arbejdsgruppens deltagere i forskellige faser
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Jaana Hiltunen Coach, udvikler og konsulent Team Academy, Jyväskylä 
 
Danmark

Lisbeth Junker  Projektleder, konsulent, Tietgen kompetencecenter,  
Mathiassen Odense
Britta Hilding Leder af efter- og videreuddannelsesafdeling,  
Jeppesen Performers House
Lars Ilum  Forstander, Performers House
Stig Skovbo  Silkeborg uddannelsescenter, nu privat konsulent

Island 
Sigrun Jóhannesdóttir Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, Arbetslivets   
 Opplæringscenter, Reykjavik
Hróbjartur Árnason Lektor, Island pedagogiska Universitet, Reykjavik

Sverige
Liselott Assarsson  Tidigare institutionen för beteendevetenskap och  
 lärande, Linköpingsuniversitet, numera  
 universitetslektor i pedagogik, Institutionen för  
 pedagogik, Växjö universitet.

Åland
Daja Rothberg  Ålands Handelsläroverk, Åland 
Tomas Fellman Programansvarig, ESF-programmet, Utbildnings- och  
 kulturavdelningen vid Ålands lanskapsregering.

NVL   Dansk landekoordinator Maria Marquard

Nordplussamarbejde 

I den anden fase af udviklingsarbejdet søgte gruppen Nordplus mobilitetsmidler til 
to pilotprojekter og udviklingsmidler til et tredje pilotprojekt.

Gruppen har i forbindelse med ansøgningerne et meget konstruktivt samarbejde 
med Benedikta Harris, International rådgiver på CIRIUS, der dels deltager i forbe-
redende møde og er fortløbende sparringspartner og rådgiver.

Bilag 3. Arbejdsgruppens deltagere i forskellige faser Bilag 3. Arbejdsgruppens deltagere i forskellige faser
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3 Fase. Voksenpedagogisk forum 3, Evalueringsrapport og Pilotprojekt 3  
– et Nordplus udviklingsprojekt 

Norge
Sturla Bjerkaker Generalsekretær for VOFO i Oslo
Hilde Björkedal Folkeuniversitetet, Oslo, Norwegian dept./norsk  
 avdelingen, Norge

Danmark
Lisbeth Junker  Projektleder, konsulent, Tietgen kompetencecenter, 
Mathiassen Odense
Stig Skovbo  Silkeborg uddannelsescenter, nu privat konsulent
Maria Ryberg Nielsen Underviser, konsulent indenfor IT, Tietgen  
 Kompetencecenter, Odense 

Sverige
Liselott Assarsson  tidigare Institutionen för beteendevetenskap och lärande,  
 Linköpings universitet, numera universitetslektor i  
 pedagogik, Växjö universitet

Island 
Sigrun Jóhannesdóttir Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, Arbetslivets  
 Opplæringscenter, Reykjavik 
Hróbjartur Árnason Lektor Island pedagogiska Universitet, Reykjavik

NVL   Dansk landekoordinator Maria Marquard

Bilag 3. Arbejdsgruppens deltagere i forskellige faser
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Frågor till läraren

…om organisationen

A.  Du finns här på XX (organisationens namn), berätta vad är det här för  
 verksamhet?
 Vad är speciellt karaktäristiskt för det här stället?
 (intervjuaren lyssnar noga på vilka ord, begrepp som används av  
 intervjupersonen och följer upp med följdfrågor t ex det var intressant, vad  
 är det…? du nämnde…? hur menar du då…? kan du berätta mer om…?  
 kan du ge exempel på…? Generellt; använd hellre frågan `hur` än `varför`  
 då den senare frågeformen kan verka ifrågasättande snarare än nyfiken)

B.  Vi talar ofta om att samhället förändras, att behoven är annorlunda  
 idag. Hur känner ni av förändringarna? Hur förhåller sig/anpassar  
 sig/följer organisationen de förändrade behoven?

C.  Vilka särskilda mål har organisationen? Vilka tecken ser ni på att målen  
 uppnåts?

D.  Hur försäkrar arbetsgivaren lärarnas kompetensutveckling? Hur beaktas  
 önskemål och behov?

…om undervisningen och kollegiet

E.  Du finns här idag som lärare/pedagog/specialist. Kan du berätta kort om  
 ditt arbete?

F.  Vad ska man kunna för att klara av att vara lärare här? (Lärarkompetensen)

G.  Vad betraktar du som traditionell undervisning? (Traditionell i relation till  
 vad?) På vilket sätt genomförs den? Kan du ge exempel?
 Vad betraktar du som innovativ undervisning? (Innovativ i relation till vad?)  
 Hur genomförs den? Kan du ge exempel?

H.  Vilken målgrupp har du?

I.  Hur väljer du metoden för undervisningen? Varför väljer du de metoderna?  
 (dvs pedagogiska ställningstaganden)
 Vilka undervisningssituationer kräver nytänkande av dig?/ Vad tvingar dig  

Bilag 4. Interview og observationsguideBilag 3. Arbejdsgruppens deltagere i forskellige faser
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 att tänka nytt? Vad brukar du göra då?
 Gör du något speciellt för att väcka intresse hos deltagarna?
 Vad bidrar du med till det som du uppfattar som god atmosfär?
J.  Vilket undervisningsmaterial fungerar bra? Hur kommer det sig att det  
 fungerar bra? 
K.  Hur ser den idealiska undervisningsmiljön ut? Beskriv! (byggnad, färg, form,  
 pedagoger, deltagare, stämning etc.). Ge exempel! 

L.  Vad tycker du att deltagarna ska ha med sig i ryggsäcken när de slutar 
 sina studier här?

M.  Hur vill du beskriva relationen mellan er kolleger här? Samarbetar ni, i så  
 fall kring vad och hur? Vilka önskemål har du  för samarbete?

Frågor till kursdeltageren

…om kursen och interaktionen

N.  Hur skulle du beskriva undervisningen här för en vän?

O.  Du finns här på kursen XX idag, hur kommer det sig? Vad ska du använda  
 studierna till?

P.  Hur ser en vanlig dag ut här på XX? Vad gör lärarna? Vad gör ni  
 deltagare?  
 Hur fungerar det tycker du?
 Upplever du ett annorlunda lärande än du tidigare gjort? Kan du själv  
 föreslå något annorlunda?

Q.  Ev. övriga frågor som passar in med besöksplatsen.
 frågorna med fet stil är av specialintresse med tanke på pilotprojektet   ƌ

   och skall ställas av alla intervjuare
 frågorna kan ställas före eller efter observationstillfället ƌ
 frågorna kan också skickas i förväg ƌ

Efterrefleksion av innovativt
VILKET ELEMENT AV UNDERVISNINGEN KUNDE DIREKT TAS MED I 
PILOTPROJEKTET? T ex från Danmark: Skådespelare undervisar lärare i hur man 
intar ett rum/en tom plats.

Bilag 4. Interview og observationsguide



Enkät, spørgeskema til evaluering af pilotkurser

Till deltagare i pilotprojektet ’Innovativa lärprocesser i praxis’

Den här enkäten riktas till dej som deltagit i projektet ”Innovativa lärprocessar i 
praxis”. Projektet syftar till att skapa inspirerande mötesplatser och relevant kompe-
tencsutveckling för vuxenpedagoger inom olika verksamhetar, och har utvecklats i 
samarbete mellan NVL, Tietgenkompetencecenter, Performers House, teamacademy 
och Växjö universitet.

Vi vänder oss nu till dig som delatagit oi projektet med några frågor för att ta till-
vara dina erfarenhetar. Dessa erfarenhetar är avgörande för hur projektet ska formas 
framöver. Utvärderingen skapar förutsättningar för att förbättra projektet med am-
bitionen att etablera reguljär kompetensutveckling för vuxenpedagoger på Nordisk 
basis. Ditt svar är därför avgörande, och hanteras naturligvis konfidentiellt.

Frågor och funderingar? 
Kontakta gärna Maria Marquard  
Mailadress: maria.marquard@skolekom.dek 
Telefon: + 45 61339836              Varmt TACK för din medverkan!

1.Land?             
2.Organisation?           
3. Befattning?  (stilling)
4. Kön Kvinna
  Man
5. Jag arbetar huvudsakligen med  
 (t ex undervisning, vägledning, ledning,  
personalfrågor etc)        

6 . Jag har arbetat som pedagog i (antal år)              
7  Jag har arbetat i denna verksamhet i (antal år)     
8. Jag deltar regelbundet (ca 2-3 ggr/år) i kompetensutveckling         
  Ja    
  Nej        
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8. I pilotprojektet har jag deltagit vid              
 Teamacademy 
 Tietgen kompetencecenter
 Performers House           

10. Vad inspirerar dig främst i arbetet som pedagog? Markera fem alternativ.         
 Möten med deltagare        
 Samtal med kolleger på arbetsplatsen       
 Samtal med ledning på arbetsplatsen         
 Samtal med kolleger i andra verksamheter      
 Läsning av litteratur i vid mening       
 Läsning av pedagogisk litteratur       
 Deltagande i organiserad kompetensutveckling     
 Tolkning av mål- och styrdokument       
 Erfarenheter jag gör utanför arbetet       
 Deltagande i nätverk         
 Mediala debatter         
 Utvärderingsresultat        
 Om annat, specificera        

 11. Hur kom det sig att du deltog i pilotprojektet? Markera de tre främsta skälen.         
 Användbara kunskaper        
 Inriktningen på vuxna        
 Praktiska orsaker         
 Rekommendation från ledning         
 Rekommendation från kolleger       
 Erfarenhetsutbyte med kolleger inom andra verksamheter    
 Erfarenhetsutbyte med kolleger i andra nordiska länder     
 Om annat, specificera          
12. Ange, för varje påstående, det svar du tycker stämmer bäst.
              Instämmer helt    Instämmer delvis    Tar delvis avstånd    Tar helt avstånd

Informationen om mål och syfte var tillräckligt inför deltagandet  ƌ   
Kursdagarna var välplanerade  ƌ       
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Innehållet var relevant i förhållande till mitt dagliga arbete  ƌ    

Föreläsningar/lektioner var meningsfulla och givande  ƌ    

Seminarier, workshops, gruppövningar var meningsfulla och givande  ƌ   

Antalet kursdagar var väl avvägt  ƌ       

Undervisande lärare var kunniga och inspirerande  ƌ     

Det fanns möjlighet till erfarenhetsutbyte  ƌ      

Det gavs utrymme för reflektion  ƌ       

Mötet med kolleger från andra nordiska länder var stimulerande  ƌ   

Övriga kursdeltagare bidrog till mitt lärande  ƌ     

Mötet med kolleger från andra verksamheter var stimulerande  ƌ   

Jag deltar gärna i en liknande satsning  ƌ      

13. Ange, för varje påstående, det svar du tycker stämmer bäst.
   Instämmer helt    Instämmer delvis    Tar delvis avstånd    Tar helt avstånd

Deltagandet har uppmuntrat kritiskt tänkande  ƌ     
Deltagandet har skapat värdefulla kontakter med andra verksamheter  ƌ  
Deltagandet har skapat värdefulla kontakter med andra befattningar  ƌ   
Deltagandet har skapt värdefulla kontakter med andra nordiska länder  ƌ  
Deltagandet har beaktat olika sidor av min roll som pedagog  ƌ   
Deltagandet har tränat min kommunikativa förmåga  ƌ    
Deltagandet har gett uppslag till förändrat innehåll,  ƌ     
Deltagandet har gett idéer till förändrade arbetsformer  ƌ    
Deltagandet har utmanat mitt pedagogiska förhållningssätt  ƌ    
Deltagandet har gett erfarenheter som är relevanta i arbetet  ƌ    
Deltagandet har gett erfarenheter som är relevanta utanför arbetet  ƌ   
Deltagandet har skapat gett mig nya pedagogiska verktyg  ƌ    
Deltagandet har bekräftat mitt pedagogiska förhållningssätt  ƌ    
Deltagandet har inspirerat till att vara med i liknande satsningar  ƌ   

14. Sammantaget, det här har fungerat bra i pilotprojektet   

15. Sammantaget det här har fungerat mindre bra i pilotprojektet:         
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Interviewguide til evaluering af pilotkurser

1. Innovativa lärprocesser i praxis: 
Intervjuguide deltagare

Tema A: Vardagligt pedagogiskt arbete
1. Berätta kort om ditt arbete?
2a. Hur ser du på ditt pedagogiska uppdrag?
2b. Vad är centralt i det pedagogiska mötet/mötet med deltagare? 

Tema B. Deltagandet i pilotprojektet
3. Du deltog i pilotprojektet. Berätta kort, hur kommer det sig?
4. Vilka kursdagar deltog du i? Beskriv kort dessa dagar? 
Skilj på; Teamacademy, Tietgen kompetencecenter, Performers House
5. Skiljer sig denna satsning från annan kompetensutveckling du deltagit i? I så fall, 
på vilket sätt?
6. Beskriv medverkande pedagogers insatser?
7. Beskriv övriga deltagares insatser?
8. Beskriv din egen insats?

2. Tema C. Deltagandets betydelse, lärande
9a. Berätta kort; vad var det mest värdefulla med deltagandet?
9b. Berätta kort; vad var det minst värdefulla med deltagandet?

Tema D. Framtida nordiska satsningar
10. Vad är god kompetensutveckling för dig?
11. Hur skulle du vilja att organiserad inspiration/kompetensutveckling för vuxen-
pedagoger på nordisk basis utformades?

Bilag 6. Interviewguide
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