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Et laboratorium er ikke et hvilket som helst sted, og når vi hører ordet, 
kommer vi ofte til at tænke på et rum fyldt med kolber, petriskåle og 
mikroskoper, hvor kittelklædte videnskabsfolk via gentagne eksperi-
menter sætter sig for at afprøve en bestemt tese. I de senere år er der 
sket en eksplosion af laboratorier og eksperimenter med human- og 
samfundsvidenskabeligt islæt, der kræver en justering af den opfat-
telse. Læring og innovation er laboratoriers nye omdrejningspunkt 
og har forrykket opmærksomheden fra naturvidenskabens klassiske 
idealer om gyldighed og autenticitet til facilitering af transformation, 
menneskelighed og potentialitet.
 
Læringslaboratorier og -eksperimenter undersøger, hvordan laboratorier 
og eksperimenter genopdages, genoptages og gentænkes som en sær-
lig form og metode til læringsaktivitet vedrørende udvikling af organi-
sationer, ledelse og professioner. Bogens forfattere giver på den bag-
grund indblik i, hvad laboratorier og eksperimenter også kan være i 
human- og samfundsvidenskabeligt tilsnit.
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»Det velgennemførte eksperiment er nok 
den mindst ringe metode vi har til indsigt i 
menneskelivet, og det er inspirerende at se, 
hvordan denne grundform her genopdages 
og gentænkes inden for den pædagogiske læ-
ringsforskning. Kunsten er at koge en kompleks 
menneskelig problemstilling ned til et simpelt 
men afgørende spørgsmål, som kan under-
søges, varieres og besvares i det eksperimen-
telle rum, uden at essensen går tabt. Den kunst 
magter dette velgennemførte eksperiment.«
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flerfagligt arbejdsfelt, som har stigende sam-
fundsbetydning.
 Antologien går om bag de mange teoritilgange, 
metodeanvisninger og praksiserfaringer, som 
efterhånden er dokumenteret, ofte uden forsøg 
på klassifikation og struktur. De eksperimentelle 
arbejdsformer er i vor tid blevet genopdaget 
og tilskåret til at løse komplekse psykologiske, 
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1. Læringslaboratorier  
og læringseksperimenter

AF DORTHE STAUNÆS, NIELS CHRISTIAN MOSSFELDT NICKELSEN,  

KATIA DUPRET, HANNE KIRSTINE ADRIANSEN OG STEEN HØYRUP

I de senere år er der sket en eksplosion af forskellige typer af labora-
torier og eksperimenter med et human- og samfundsvidenskabeligt 
islæt. Det, der for nogle år siden så lidt altmodisch ud, er i dag su-
perhot og twister genrens klassiske idealer om gyldighed, virkelighed, 
autenticitet og afgjorthed.
 I antologien undersøger vi, hvordan laboratorier genopdages, genop-
tages og gentænkes som aktivitet i menneskelige lære- og tilblivelses-
processer i organisatoriske og pædagogiske sammenhænge, og hvilke 
effekter forskelligt designede ‘labs’ og eksperimenter får. Konsulenter, 
forskere, nyudklækkede kandidater, der skal organisations- og profes-
sionsudvikle, kan bruge bogen til refleksion over laboratorier og eks-
perimenters brugbarhed, og på et forskningsbaseret grundlag træffe 
valg og forbedre deres metoder med indblik i de historiske genrer og 
de intenderede og uintenderede effekter, forskellige designs kaster af 
sig.
 Etymologisk betyder laboratorium et ‘sted, hvor der arbejdes’. Men 
der arbejdes ikke på en hvilken som helst måde, og laboratoriet er ikke 
et hvilket som helst sted. Det er derimod et til lejligheden organiseret 
rum indrettet med særligt apparatur, hvor man trækker sig tilbage 
i en virkelighedsrefererende og samtidig eksperimenterende og sy-
stematisk praksis. Det er et midlertidigt aflukke fra en verden, som 
er etableret netop med henblik på et efterfølgende mere kvalificeret 
engagement i selv samme verden. Eksperiment betyder forsøg, som 
har til formål at undersøge, understøtte eller modbevise en tese eller 
en teori. Et eksperiment kan også referere til handlinger, som skal 
igangsætte og undersøge noget nyt for at samle erfaringer, evt. af en 
risikabel art. Lidt firkantet kan man sige, at laboratoriet, i sin oprin-
delige naturvidenskabelige definition, er stedet, og eksperimentet er 
processen.
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 Kulturgeografen David Livingstone har i Putting science in its 
place (2003) analyseret stedets betydning for konstruktionen af vi-
denskab. I bogen er laboratorier et af de centrale steder for skabelsen 
af videnskab: Laboratorier opstod ifølge Livingstone som “houses of 
experiments” (2003, s. 21). Disse eksperimenthuse blev almindelige 
blandt engelske videnskabsmænd i midten af det 17. århundrede. At 
kalde dem huse er for meget sagt, da de ofte var lokaliseret i kældre 
og endnu ikke indgik som formaliserede steder på universiteter. De 
var i første omgang private steder, hvor man udførte eksperimenter 
hovedsageligt inden for fysik og kemi. Men for at den viden, som 
skabtes gennem eksperimenterne, kunne få gyldighed i offentlighe-
den, måtte den ud i det offentlige rum – eller offentligheden måtte 
komme ind i laboratoriet. Livingstone forklarer, hvordan viden, for at 
få status som viden, måtte produceres på bestemte steder og valideres 
af den rette offentlighed. Det fysiske og sociale sted, hvor viden blev 
produceret, var afgørende for, om denne viden kunne opnå status. 
Laboratorierne var i allerhøjeste grad også diskursive steder, hvor 
stemmer havde forskellig værdi. Eksperimenterne blev derfor frem-
vist både med underholdning for øje og for at skabe gyldighed for 
borgerskabets velstående mænd. Eksperimenterne blev ofte udført 
af laboratoriearbejdere, som ikke havde ret til at blande sig. Deres 
håndværksmæssige kompetence gav dem ikke ret til at udtale sig om 
selve videnproduktionen. Den ret havde kun videnskabsmændene. 
Men et var at skabe ny viden gennem eksperimenter, noget andet var 
at validere den viden. Eksperimenter fik derfor to roller – den første 
som metode til at skabe viden, den anden som metode til at illustrere 
denne viden. Gennem 1800-tallet blev disse demonstrationer af viden 
stadig mere raffinerede og denne håndværksmæssige og “hands-on”-
del af eksperimenterne blev stadig vigtigere.
 Grunden til, at eksperimenthusene ikke var en del af universite-
terne i begyndelsen, kan skyldes, at eksperimenter krævede håndar-
bejde, som ikke var en del af det britiske universitets akademiske etos. 
Værksteder og dermed laboratorier hørte ikke hjemme i tankens og 
åndens hus. Livingstone har en spændende beskrivelse af, hvordan den 
eksperimentelle fysik finder vej til britiske universiteter fra 1860’erne 
og frem. Laboratoriets indtog på universitetet gav mulighed for nye 
måder at skabe viden på. Det var og er dog stadig afgørende, at den 
viden, der skabes inden for laboratoriets mure, kan valideres af folk, 
der nyder respekt uden for laboratoriets mure. Med accepten af eks-
perimenter som en valid videnskabelig metode, bredte denne metode 
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sig til nye discipliner og nye steder. Eksperimenter behøver ikke kun 
foregå i laboratorier, men kan også foregå in situ som såkaldte felt-
eksperimenter.

Forholdet mellem eksperimenter og laboratorier

Når vi bevæger os fra den naturvidenskabelige forskning og fra 
forskningsverdenen til brugen af laboratorier i en organisatorisk, 
pædagogisk og socialpsykologisk sammenhæng, ændres forholdet 
imellem eksperimenter og laboratorier. I en del år har laboratorier 
og eksperimenter været forbeholdt særlige faglige grene og er især 
forbundet med naturvidenskab og positivisme – på trods af en længere 
fortid inden for områder som eksempelvis pædagogik, psykologi og 
organisationsudvikling. Det vender vi tilbage til. Begyndelsen af det 
21. århundrede ser ud til at have givet en renæssance til metoderne, 
og de genoptages i såvel forskningsarbejde og pædagogik som i ud-
viklingsarbejde også i andre områder end naturvidenskabens, nemlig 
i human- og samfundsvidenskaberne.
 Det er denne foreløbige bestemmelse af laboratorium og eksperi-
ment og den nye udbredelse, der udgør det fælles afsæt for nærvæ-
rende bog. I bogen er kombinationerne af laboratorier og eksperi-
menter ikke på forhånd afgjort. Kombinationer er, ligesom grænser 
for laboratoriet/eksperimentet, laboratoriets produkt, format og 
instrumenter, en del af bogens udforskning. Antologien bringer en 
række af de genopdagede laboratorier og eksperimenter sammen og 
undersøger dem hver for sig og på tværs. Vi har forsøgt at sondre 
mellem forskellige laboratorier, og det har ført os igennem udvalgte 
laboratorier og eksperimenter, der konstituerer sig som såvel forsk-
ningsmetoder, undervisningsmetoder, organisationsudviklingsmetoder og 
som hybrider af samme.
 Sondringen har krævet ikke bare en genopdagelse af laboratorier 
og eksperimenter og dets klassiske genrer, men tillige en gentænk-
ning af, hvad laboratorier og eksperimenter kan være, og hvad de 
kan resultere i. Det er også her, at en mere specifik overskrift, som 
inkluderer læring, bliver relevant. Det, vi særligt har hæftet os ved i 
de nye aktiviteter, der både holder og bryder de klassiske laborato-
rie- og eksperimentgenrer, er de menneskelige lære- og tilblivelses-
processer. Hvorfor vi forsøger at gentænke det arbejde, den viden 
og den virkning, forskellige typer af laboratorier og eksperimenter 
kan afstedkomme for netop menneskelig læring og tilblivelse knyt-
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tet til organisatorisk liv. Deraf antologiens navn Læringslaboratorier 
og -eksperimenter. Hvad læring er, og hvad læring i laboratorier og 
eksperimenter vil sige, vil fremgå i antologiens enkelte bidrag.
 Genopdagelse og gentænkning af laboratorier og eksperimenter udgør 
det samlende fokus i nærværende indledningskapitel. Her kommer vi 
ind på historien bag og karakteristika af de ovennævnte genrer. Vi pe-
ger på, at udviklingen inden for læringslaboratorier og -eksperimenter 
tilbyder forskydninger hen imod (øget) anvendelsesorientering. Den 
udvikling peger frem mod laboratoriernes potentiale som populære 
udviklingsmotorer i organisationer. De muliggør samtidig et særligt 
strategisk fokus på læringsprocesser, der kan legitimeres ved at låne 
videnskabens metoder.
 I antologiens afsluttende kapitel peger vi på en række fikspunk-
ter for, hvordan disse genopdagelser og forskydninger er taget op i 
antologien og viser en gentænkning af laboratorier og eksperimenter 
igennem steder, produkter, formater og instrumenter. Udforskningen 
af de karakteristika, der knytter sig til laboratorier og eksperimenter, 
har foruden en historisk, beskrivelse af genrer og brud ført os frem 
til en meta-analyse af karakteristika. Det drejer sig om virkelighed og 
autenticitet, grænser, afgjorthed og potentialitet. Det vender vi tilbage 
til.

Genopdagelser, genoptagelser og forskydninger

Lad os nu indledningsvis træde ind i den historie, det sted og den 
samtid, bogens skribenter er en del af, og se på, hvor ord og aktivi-
teter under overskriften laboratorier og eksperimenter dukker op. 
Dernæst kan vi gå ind i en første gentænkning af, hvad laboratorier 
og eksperimenter kan være, og måske derigennem forstå, men også 
kritisk forholde os til, den aktuelle popularitet og de genreskred og 
forskydninger, der foregår. Derfor tilbyder kapitlet en analytisk mo-
del, der kan hjælpe os med at gentænke laboratoriernes status og 
succeskriterier og kan assistere læseren til selv at vælge og udvikle 
forskellige typer af laboratorier og eksperimenter, når organisationer 
og professioner skal løftes.

Genopdagelser

Når vi i antologien genopdager og gentænker human- og samfunds-
videnskabelige laboratorier og eksperimenter, gør vi det under over-
skriften “læring og organisation”, og vi gør det fra et særligt og fælles 
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sted, nemlig Institut for Uddannelse og Pædagogik, der har til huse på 
Campus Emdrup på Aarhus Universitet. Campus Emdrup, der under 
2. verdenskrig blev bygget som Emdrupborg (Reisby 2012). Em-
drupborg rummer en historie og peger ind i en fremtid vedrørende 
laboratorier og eksperimenter, der rækker ud over os selv, og som vi 
samtidig er en del af og forpligtet på. Den fælles historie indeholder 
en produktiv spænding imellem tre genrer: det pædagogiske labora-
torium med pædagogisk træning, afprøvnings- og øvelsesmulighed, 
det kontrollerede psykologiske laboratorieeksperiment og det organi-
sationsudviklende laboratorium og eksperiment (se også kapitlet om 
monstrøse eksperimenter af Knudsen og Adriansen for en lignende 
afklaring af forskellige laboratorier).

Pædagogiske laboratorier og eksperimenter

I vores fælles historie kan man blandt andet finde de pædagogisk-psy-
kologiske eksperimenter, der fandt sted i Emdrupborgs laboratorie-
bygninger og i den af Københavns Kommune oprettede Emdrupborg 
Forsøgsskole indrettet i 1948 på Emdrupborg. Øvelsesskolen var på 
linje med John Deweys pragmatisme og Chicagoskolens tanker om, at 
en uddannelsesforskning for at være virksom måtte have adgang til et 
laboratorium. Ikke forstået som en træning af færdigheder eller som 
i afprøvning af kausale forhold, men som en mulighed for teoretisk 
fokuseret organisering af samspillet mellem undervisning og elever. 
Danmarks Lærerhøjskole (DLH), der var en statsinstitution, flyttede 
i 1950 ind på Emdrupborg og var således under samme tag som den 
kommunale forsøgsskole. Lærerhøjskolens ledelse samarbejdede med 
forsøgsskolen og søgte at omdanne den til en statsforsøgsskole under 
DLH. Tanken var, at den statslige forsøgsskole skulle: (1) løse de op-
gaver, som påhviler enhver børneskole, (2) deltage i forskningsopgaver 
og (3) gennem sine lærere bidrage til DLH’s undervisning i metodik 
(Torpe 1988, s. 139). Den statslige forsøgsskole var et vigtigt led i, 
at DLH’s opgaver inden for didaktik og metodik kunne løses på en 
tilfredsstillende måde gennem et nært samarbejde med en eksperi-
menterende børneskole (ibid., s.139). Forsøgs- og udviklingsarbejdet 
skulle omfatte udvikling og afprøvning af undervisningsmetoder på 
alle klassetrin inden for både traditionelle fag og nye undervisnings-
områder. Forsøgsresultaterne skulle nyttiggøres i skolens dagligdag. 
Det var en fremtrædende opfattelse, at pædagogisk didaktik og me-
todik ikke er noget én gang fastlagt, men at nye former til stadighed 
må skabes. Der findes ikke inden for noget fag en “færdig” meto-
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dik, som skal læres (ibid., s. 140). Forsøgsskolen skulle også komme 
de studerende på DLH til gode: Der skulle på forsøgsskolen være 
mulighed for at gennemføre undervisningsdemonstrationer, så de 
DLH-studerende havde mulighed for praktisk at gøre sig bekendt 
med den undervisning, som DLH-lærerne fremlagde. Der kunne 
også arrangeres udstillinger af undervisningsmidler. Statsforsøgs-
skolen blev dog aldrig realiseret på Campus Emdrup, selv ikke, da 
der i 1969 blev oprettet et professorat på Lærerhøjskolen i eksperi-
mentel pædagogik. Der har dog været en række forsøgsskoler i såvel 
Danmark som i udlandet.

Psykologiske laboratorier og eksperimenter

Øvelsesskolens fokus på det praktiske samspil med teori, igennem 
reference til John Dewey (1938/1986), stod i modsætning til den eks-
perimentelle pædagogiske psykologi og behaviorisme repræsenteret 
af eksempelvis Edward Thorndike fra Columbia University i New 
York. I den eksperimentelle psykologi, som har sin rod i Wundts psy-
kofysiske laboratorier, der åbnede i 1879 i Leipzig og siden har spredt 
sig til forskellige kontinenter og psykologiske skoler, opfattes labora-
toriet ofte som et sted for forskningseksperimenter i kontrollerede, 
ofte kliniske omgivelser med isolerede elementer, hvis virkning og 
sammensætninger afprøves trin for trin. I laboratoriet foretager man 
eksperimenter på en afgrænset del af virkeligheden. Eksperimentet 
skal efter en særlig plan påvirke systemet/fænomenet/menneskelig 
adfærd. Forandringer skal undersøges systematisk, og det forudsæt-
tes, at systemet/fænomenet/menneskelig adfærd skal svare på en be-
stemt måde (Pedersen 2007). På Metropolitanskolen i København 
undersøgte Lehmann fra 1889 de umiddelbare erfaringer, sanser og 
reaktionstider. Gestaltpsykologiens undersøgelser af formperception 
og problemløsning (Wertheimer) udviklede sig i Danmark til en frem-
trædende fænomenologisk skole via Rubins, Tranekjær Rasmussens 
og Fromms arbejde. Det psykologiske laboratorium opnåede større 
udbredelse i den tidlige behaviorismes eksperimentelle forsøgsop-
stillinger med dyr, fx i forsøg med Pavlovs hunde og rottelabyrinter. 
Disse skulle undersøge effekter (betingning) af eksterne stimuli som 
straf og belønning (Watson og Skinner). Senere udførte den tidlige 
udviklings- og læringspsykologi forsøg med blandt andre lille Albert, 
der gennem gentagne stresspåvirkninger (bl.a. udsættelse for høje 
og uventede lyde) blev målt på fx indlæringsevne. Det psykologiske 
laboratorium optræder senere i socialpsykologiske udgaver med inspi-
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ration fra Lewin, der undersøger gruppedynamikker, ledelsesformer, 
autoritet og aggressivitet (se også Høyrup og Nickelsens kapitler). 
Andre versioner af det psykologiske laboratorium finder sted inden 
for social indlæringsteori som fx i psykologen Albert Banduras Bobo-
forsøg, hvor voksnes voldelige adfærd på en dukke imiteres af børn. 
En række af disse psykologiske laboratorieeksperimenter er bredt 
kendte og ofte også gentaget i andre uddannelsessammenhænge og 
i TV-udsendelser som fx Dukketesten (Center for Menneskerettighe-
der/Preisler 2010). Selve konceptet om eksperiment-i-laboratorium-
lignende iscenesættelser er også diffunderet ud i nye reality-TV- og 
filmkoncepter som fx Big Brother og Robinson Ekspeditionen, hvor 
socialpsykologiske gruppedynamikker som in- og eksklusion gøres 
til underholdning og iscenesættes på øde øer og i kameraovervågede 
rum, og hvor der dagligt eksperimenteres med prøvelser, privilegier 
og roller (for en analyse af dette se fx Brown 2012).
 De eksperimentelle laboratorier fandt også vej til Emdrupborg. 
Det nok mest kendte og spektakulære psykologiske eksperiment på 
Emdrupborg, den daværende lærerhøjskole, er genopførslen i 1978 af 
Stanley Milgrams psykologiske eksperiment Lydighedens dilemma om 
autoritet (filmatiseret af Paul Martinsen, se også Milgram 1974/2013). 
I forsøget indgår foruden forsøgslederne to typer af forsøgspersoner, 
men som i så mange andre forsøg er den ene forsøgsperson en del af 
settingen, og det er faktisk den anden forsøgsperson hele eksperimen-
tet drejer sig om. I Lydighedens dilemma skulle lærere give personer 
stød, hvis de ikke udførte en opgave korrekt, og hvis forsøgslederen 
bad dem om det. Lærerne troede, det var den, der fik stød, der skulle 
lære noget nyt. Målet med eksperimentet var i virkeligheden at under-
søge, om almindelige mennesker kunne udføre grufulde handlinger 
mod andre, hvis autoriteter bad dem om det/pressede dem til det. 
Milgrams forsøg pegede på, at 65 % af forsøgspersonerne var villige 
til dette.

Organisations- og professionsudviklende laboratorier  
og eksperimenter

I Emdrupborgs senere historie, under det daværende Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet (2000-2007), er det et noget andet laborato-
rium med ambition om udadrettede og værdiskabende aktiviteter, 
der træder frem, i form af Learning Lab Denmark (LLD). ‘Labben’, 
som den hed i daglig tale, blev etableret i 2000 som en forskningsin-
stitution, der havde til opgave at forske i læring, vidensdannelse og 




