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LEARNING LAB DENMARK, der åbnede allerede den 1. januar, er i

forvejen organisatorisk en selvstændig institution under DPU, så flyt-

ningen er helt naturlig. Forskningsdirektør Hans Siggaard Jensen ser da

også en masse fordele ved den nye adresse:

»Vores arbejde har relationer til stort set alle de forskningsområder,

hvor Danmarks Pædagogiske Universitet vil lægge deres indsats de

kommende år. Derfor er jeg overbevist om, at vi vil kunne lave spænd-

ende ting sammen«, siger han.

Arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup har indrettet de nye lokaler i over-

ensstemmelse med LEARNING LAB DENMARKs ambition om at blive

en eksperimenterende forsknings- og udviklingsinstitution, der arbej-

der på tværs af uddannelses- og erhvervssektoren. De nye lokaler af-

spejler også den helt specielle organisationsstruktur, bestående af fire

konsortier, som Learning Lab har konstrueret.

De fire konsortier – Matematik og Naturvidenskab, Leg og Læring,

Arbejdspladslæring og Den Kreative Alliance – lægger organisatorisk

ramme om forskellige aktiviteter og eksperimenter, der grænser op til

hinanden. Konsortierne vil indgå i tætte samarbejder med virksomhe-

der, uddannelsesinstitutioner, forskere og konsulenter og udvikle vi-

denskaben om, hvordan organisationer og mennesker lærer og udvik-

ler viden og nye kompetencer.

Udover bevillingen fra finansloven skal LEARNING LAB DENMARK i

et væsentligt omfang selv skaffe pengene til institutionens forskning,

men det afskrækker ikke Hans Siggaard Jensen:

»Alle forskningsinstitutioners succes vil i fremtiden blive gjort op i,

hvor mange penge, de kan inddrive. Jeg er ret optimistisk. Kommer vi

med de rigtige ideer og de rigtige forskningsspørgsmål, så vil der også

være finansiering. Der er mange kilder; der er forskningsrådet, der er

fonde, der er EU, der er private virksomheder. Men tiden vil vise, hvor

svært eller let det er. Og hvilke vilkår, der er bundet på. For selvom vi

bliver betalt for det, er det vores opgave at sikre uafhængig kvalitets-

forskning«, siger han.

»Vi er ikke en anvendelsesorienteret forskningsinstitution, der står

klar, når nogen henvender sig og beder os om at få lavet opgaver. Men

vi er praksis-orienterede, og det er vores opgave at finde forskningsfel-

ter, som er vigtige, og opdyrke dem«, siger Hans Siggard Jensen. y

Læs mere om LEARNING LAB DENMARK på www.lld.dk

LEARNING LAB DENMARK er flyttet ind på DPU
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