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Projektmål
At styrke videndeling og læring i netværk
gennem digitale medier
Undersøge hvordan mere uformel kompetenceudvikling sker og
ændrer sig i netværket i kraft af nye digitale medier.
Undersøge, hvordan kombinationer af web 2.0‐teknologier og
mere traditionelle webløsninger evt kan understøtte hinanden.
• adgang til viden
• videndeling
• videnudvikling
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Brugere i samspil og i skiftende roller
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Firefeltmodellen

Hvordan kommunikation?
Interviews med 7 klynger/netværk
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Valg af cases: Energiklyngecenter Sjælland
Energiklyngen for landsbyer og åbne landområder
skal gøre det nemt for den private boligejer at
energirenovere sin bolig.
I et one‐stop‐shopping koncept, skal boligejerne
kun henvende sig til én part. Det kræver, at
håndværkere, installatører, pengeinstitutter,
byggemarkeder, arkitekter, energirådgivere,
forsyningsselskaber, ejendomsmæglere
arbejder sammen på nye måder.

Valg af cases: E‐business Fyn
e‐business Fyn skal styrke SMV‐anvendelse af e‐business, gennem
netværksarbejde, inspirationsdage, kompetenceudviklingstiltag.
3 netværksgrupper defineret af størrelse og placering i distributionsnetværket.
Deltagerne har trods det fælles it‐anliggende ikke de store it‐kompetencer.
Initiativ igangsat af hhv. Udvikling Odense , IT‐forum Fyn og Kommit Fyn.
Udvikling Odense, kommunalt erhvervsfremmetiltag. Bliver tiltag for hele Fyn.
Kommit Fyn, netværksorganisation for kommunikationsbureauer, it‐ og
medievirksomheder og uddannelsesinstitutioner.
It‐forum Fyn, En fusion af IT‐Forum Odense og IT‐Forum Sydfyn, Vision at styrke
IT‐kompetencerne og ‐anvendelse i regionen.
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Design i praksis
Afdækning af behov og
potentialer gennem :
• interviews/samtaler
• workshops
• spørgeskemaer

Systemvalg 1

Students
Ease of use and reliability
Costs
Teaching and learning,
Interactivity,
Organisational issues,
Novelty,
Speed.
+ Rogers’ faktorer betingerde adoption af innovation
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Systemvalg 2
Systemaccept

Social

Praktisk

organisa- studerende pædagogik Brugbarhed
tions integr.

Styring

Teknik

kommunikation brugervenlighed
omkostninger aktualitet organisation

hastighed

portabilitet

sikkerhed

stabilitet

Energiklyngecenter‐løsning
www.energilandsbyer.dk
Moodle 1.9
Appinux
Computerpeople
Campus‐IT
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E‐Business Fyn‐løsning
http://ebusinessfyn.dk/
• Webside
• Forum
Drupal

Energiklynge‐brug
9.000 transaktioner
126 brugere
Slutbruger‐aktivitet
1.
2.
3.
4.

2 – 9 transaktioner
10 – 26 transaktioner
27 – 66 transaktioner Typer af anvendelse
67 – 323 transaktioner Fora (15)
Databaser (2)
Informationssider (25)
Vejledninger
(3)
Eksterne links (6)

68,2 %
14,5 %
11,4 %
4,5 %
1,4 %

(deling/udvikling)
(deling/udvikling)
(adgang )
(adgang)
(adgang )
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Energiklynge‐mediebrug

E‐Business Fyn brug
Høj brug af portal
Begrænset og vigende brug af forum
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Energiklyngecenter‐resultater
Relativ fordel: videndeling blandt eksperter, ringe interesse for
komm., mangler kritisk masse for videnopbygning
Kompatibilitet: beskeden brug af digital komm.
mange alternativer til videnadgang og ‐deling
Kompleksitet og afprøvelighed: Login‐problemer, uoverskuelig,
omstændelig, grimt
Synlighed: Svag promovering, få henvisninger
System: Enkelt, stabilt, opfylder krav, for kompliceret

E‐Business Fyn
Relativ fordel: videnadgang nyttig
Kompatibilitet: beskeden brug af digital komm.
Kompleksitet og afprøvelighed: let at gå til, delte meninger
om layout
Synlighed: fra start central i netværkets arbejde
Valg af system: opfylder alle forventninger
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Firefelt‐modellen i brug
Firefelt‐modellen har været ELYK's fælles sprog
(grænseobjekt mellem delprojekter)
Har været strukturerende for forløb og organisering
af processser og workshops i FoU2
FoU2 i højere grad asymetriske videnformer, hvor
information fra dem, der ved, til dem, der ikke ved, har
domineret over fælles videnudvikling.

Netværkernes horisont
Aktørerne har overvejende en lokal horisont.
interaktioner, overvejende er orale. Adgang til viden ,
videndeling, videnudvikling gennem samtale, ligeså .
Det moderne samfunds videnmedier og vidensamlinger
er ikke en del af brugernes repertoirer. Men sigtet med
netværkene er at styrke aktørerne i forhold til at blive en
del af netværket med henblik på at transcendere denne
begrænsning.
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Forholdet mellem netværk og medier

Netværksdidaktik
Læringsmuligheder i netværk transformeres ikke automatisk til
læring.
En netværksdidaktik må forstå netværkets læringspotentialer,
samt hvordan de realiseres i de kontekster, mennesker indgår i.
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Brikker til en netværksdidaktik
• Udvikling af læreplan, der både udfordrer og skaber retning ift den
lærendes læring i emergerende fænomener,
• Strukturer der understøtter bevægelsen fra styring til autonomi,
• Skift mellem forskellige læringskontekster, markører af hvad der kan læres
og hvor, Involvering af den lærende som fuldgyldig aktører i fx
udviklingsprocesser,
• Flerfaglig læring mellem forskellige fag og i udviklingsgrupper på tværs af
uddannelser,
• Evaluering, hvor både den skolastiske og den virksomhedsknyttede viden
værdi‐ og værdisættes af aktører fra de relevante domæner.

Hvad skal der gøres?
Lokale uddannelsesudbydere, primært erhvervsskolerne,
kan knytte lokale erfaring sammen med viden som
genereres i det videnskabelige system.
De har forankringen i forhold til lokale virksomheder,
men mangler stærkere koblinger til det videnskabelige
system (UC'er, universiteter).
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Bundlinjen
Det lykkes ikke at etablere et nyt perspektiv, som kan
fremme et meningsfyldt samspil mellem forskeres og
erhvervsfremmeoperatørers og de menige klynge
medlemmer perspektiv.
Manglende transformation af aktørernes perspektiv og
netværkets potentialer – indfrielsen af mulighederne
kræver læring, der muliggør identitetsudvikling og
organisatorisk udvikling, mere end en præsentation af
netværksteknologiernes muligheder.

Til slut …
Teknologier bliver en del af hverdagen, hvis de giver mening.
De kan godt give mening i privatsfæren uden at gøre det i en
erhvervsmæssig sammenhæng.
De teknologiske muligheder kan indfries, hvis deltagerne
ser den økonomiske og videnmæssige merværdi, og oplever
nødvendigheden af at indfri disse muligheder.
Her ligger udfordringer for erhvervsfremme og
kompetenceudvikling, der skal ses som samstemte opgaver.
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