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Vi er tilbage i midten af 80'erne. LEGO er nået frem

til den erkendelse, at klodser ikke kan gøre det

alene. Fremtidens legetøj bliver højteknologisk. Og

hvad gør man som virksomhed, når man skal be-

væge sig ud på nyt og ukendt territorium? Man for-

søger at få fat i den nyeste viden – i hvert fald hvis

man hedder Lego. Og når man er kendt som verdens

måske førende legetøjsproducent, er kun det bedste

godt nok. Så vejen går over Atlanten til MIT, Massa-

chusetts Institute of Technology, som man indleder

et formelt forskningssamarbejde med. 

»Samarbejdet med MIT blev oprettet, fordi MIT på

det tidspunkt var teknologiens højborg i forsknings-

mæssig sammenhæng – en prestigefyldt institution,

der husede de bedste forskere fra hele verden og var

meget gode til at profilere sig. Det samme var gæl-

dende for TUFTS University, som i 1998 blev involve-

ret i udviklingen af LEGO Mindstorms til skoler. Det

er vigtigt for os som global virksomhed, at vi finder

de bedste i verden,« siger senior researcher Anne

Flemmert Jensen fra LEGO Learning Institute.

LEGO Learning Institute er en forskningsenhed i

Lego-koncernen, som samler viden om og forsker i

børns leg, læring og kreativitet, og instituttet har

blandt andet været medvirkende til, at LEGO Com-

pany's samarbejde med forskningsverdenen er ble-

vet udvidet betydeligt. 

»Vi er kun en ganske lille forskningsenhed, og vo-

res opgave er at filtrere og formidle nye forsknings-

resultater, der dukker op rundt omkring i verden.

Derfor er vi meget afhængige af at samarbejde med

de bedste forskningsmiljøer. Og hvor vi for nogle år

siden tit fandt disse miljøer i USA, finder vi dem i dag

i stigende grad også i Europa og Danmark«, fortæller

Anne Flemmert Jensen. I Europa er der nemlig også

viden i verdensklasse, men både virksomheder og

forskere har været mere tøvende over for at samar-

bejde med hinanden.

Verdensfjerne forskere

»Vores erfaring er, at hvis man som virksomhed vil

have noget ud af den forskning, der laves, så er man

simpelthen tvunget til at involvere sig dybt i proces-

sen med at formulere forskningsspørgsmål og de-

signe de empiriske undersøgelser i fællesskab med

forskerne. Ellers kan man ikke forvente at få nok ud

af det. Der er en fordom om, at forskerverdenen er

verdensfjern – at det, der bliver lavet, måske nok er

interessant, men ikke særlig relevant eller anvende-

ligt i forhold til virksomhedernes meget konkrete

problemstillinger. Og denne fordom bliver desværre

ofte bekræftet, når forskningsresultaterne ligger klar.

Men det er en selvopfyldende profeti, fordi virksom-

hederne ikke altid har forstået, at de selv skal på ba-

nen, hvis de vil have anvendelige forskningsresulta-

ter,« siger Anne Flemmert Jensen, der understreger,

at LEGO i dag involverer sig dybt i undersøgelsens

design, men til gengæld ikke blander sig i resulta-

terne. 

Både virksomhederne og forskningsinstitutio-

nerne kan blive bedre til at bruge hinanden. Danske

virksomheder har været langsomme til at åbne sig

over for forskningsinstitutionerne, som omvendt

ikke har været gode nok til at forstå virksomheder-

nes behov. Der er sket fremskridt de sidste tre-fire år,

mener Anne Flemmert Jensen, som dog efterlyser en

mere offensiv strategi fra forskningsinstitutionerne

med direkte henvendelse til virksomhederne. For

der er efterspørgsel, og det gælder ikke kun de hårde

discipliner som biotech og nanoteknologi.

»Vi har fået øjnene op for, at der findes interessant

forskning, både hvad angår teknologi, men også

hvad angår områder som legekultur, børnekultur og

børns udvikling. Når vi kigger os omkring for at se,

hvem der er de bedste i verden på forskellige felter,

så må vi sige, at vi i dag tit ender i Europa og sande-

lig også tit i Danmark,« siger Anne Flemmert Jensen.

Råd til international forskning

Et af de steder, LEGO har fundet relevant forskning,

er på Danmarks Pædagogiske Universitet. Her er

Frans Ørsted Andersen i gang med sit ph.d. projekt

om optimale læringsmiljøer. Projektet er baseret på

empiri og feltstudier i tre lande: Danmark, Finland,

og Japan, og projektet er sponsoreret af LEGO Learn-

ing Institute.

»Sponsoratet består i, at jeg får dækket mine

transportudgifter til Billund, samt at jeg har en rejse-

konto hos LEGO, hvilket gør det muligt at lave inter-

national forskning. Man kommer nemlig ikke langt

med de 4000 kr. pr. semester, som en ph.d.-stude-

rende normalt har til rådighed til at rejse for. Derud-

over låner jeg teknisk udstyr hos LEGO, som også

stiller teknisk assistance til rådighed i forbindelse

med bearbejdningen af video og billeder,« fortæller

Frans Ørsted Andersen.

Penge er en ting, man som forsker kan få ud af at

samarbejde med en virksomhed. De fleste større

virksomheder i dag er imidlertid også selv videnspro-

ducenter og kan blive en vigtig ressource for forske-

ren.

»LEGO ligger inde med en stor viden, som jeg får

adgang til i samarbejdet. De har ansat nogle meget

kloge hoveder, som kan give sparring i forbindelse

med mit projekt. F.eks. kan jeg gå ned og banke på

døren til en international kapacitet som Edith Acker-

mann, der er elev af den kendte udviklingspsykolog

Piaget. Eller jeg kan søge efter artikler og store inter-

Virksomhederne har penge og efterspørger viden. Forskerne har viden og savner penge. Et fornuftsægteskab ligger lige for,

men begge parter skal blive bedre til at skrive kontaktannoncer og til at tale sammen, hvis forholdet skal bære frugt.
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Tre råd til forskeren
– som vil samarbejde med en virksomhed.

Af Frans Ørsted Andersen.

Indgå en klar kontrakt

Definér hvilke krav du kan stil le ti l  virksomheden

og omvendt.

Få adgang til virksomhedens viden

– både personer og data.

Få ret til at publicere

Skal man kunne bruge resultaterne i forsknings-

mæssig sammenhæng, er det en forudsætning, at

man har ret ti l  at publicere dem.

Tre råd til virksomheden
- som vil samarbejde med forskere. 

Af Anne Flemmert Jensen.

Engager jer i processen

Forskeren kan ikke gætte, hvad der er relevant viden

for virksomheden og omvendt.

Vær indstillet på offentliggørelse af resultaterne

Forskeren er ikke konsulent, men ejer også forsknings-

resultaterne og skal have ret til at publicere dem.

Udvis fleksibilitet

Tænk ud over de formelle samarbejdsprogrammer som

f.eks. erhvervs-ph.d.-ordningen.
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Fremtidens LEGO bygger på højteknologi og
den nyeste forskning inden for leg og læring
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> nationale undersøgelser i deres interne databaser.

Jeg har faktisk hjulpet en kollega med at finde en ar-

tikel, hun ellers ikke kunne få fat i,« fortæller Frans

Ørsted Andersen.

Pligt og ret til at formidle

At forske i en virksomhed stiller særlige krav til for-

skeren om at kunne formidle sit stof og sine resulta-

ter til en bredere kreds af medarbejdere i virksomhe-

den. Resultaterne skal kunne anvendes i praksis, og

det er både en god øvelse og motiverende i sig selv,

mener Anne Flemmert Jensen.

»Mange forskere vil opleve, at det er en utrolig til-

fredsstillelse at arbejde på et projekt, som nogen i

den anden ende faktisk skal bruge til noget. I vores

tilfælde bruger vi forskningsresultaterne til at sikre,

at vi også kan tilbyde børn i det 21. århundrede god

legeværdi og rige læringsoplevelser. Det giver da det,

man laver, en fantastisk værdi. Forskere kan lære en

helt masse om, hvad der skal til for at gøre forsk-

ningsresultater anvendelige, og hvad der skal til for

at formidle til ikke-akademikere, og det er vigtigt,

hvis ideer og tanker skal komme til udtryk i konkrete

produkter« siger Anne Flemmert Jensen.

En del af aftalen med LEGO går ud på, at Frans

Ørsted Andersen hver anden måned skal levere en

forskningsformidlende artikel til LEGO Learning Insti-

tute. Han er enig i, at man lærer meget af det, men

gør opmærksom på, at det også har sine omkostnin-

ger. 

»Det er klart, at det lægger et pres at skulle levere

så mange artikler. En vis dårlig samvittighed melder

sig også, fordi man kan føle, at man ikke har tid til

den akademiske fordybelse. Til gengæld får jeg un-

der forløbet skrevet alle de mere populært vinklede

artikler, som man normalt udsætter til sidst i proces-

sen. Og ofte aldrig får tid til at skrive,« siger Frans

Ørsted Andersen og tilføjer, at man må finde en ba-

lance mellem den tid, man dedikerer til selve forsk-

ningsprojektet, og alle de andre opgaver, der dukker

op i forløbet.

»Der ligger en fare i, at man bliver grebet af, hvor

spændende det er, og derfor ikke bliver helt strin-

gent nok. Det er meget motiverende at møde folk,

som er interesserede i det, man laver, og kan bruge

det til noget, men det kan også være distraherende

og fjerne fokus fra det egentlig projekt. Derfor kan

man nogen gange blive nødt til at sige nej til at del-

tage i spændende aktiviteter, og det er vigtigt at få

den ret indføjet i sin kontrakt,« siger Frans Ørsted

Andersen.

En ting, man også skal sørge for at få indføjet i sin

kontrakt, er retten til at publicere. Når en virksomhed

almindeligvis bestiller en undersøgelse hos et kon-

sulentfirma, beholder de rettighederne til resulta-

terne, herunder rettighederne til at offentliggøre

dem eller holde dem hemmelige. I et samarbejde

med en uafhængig forsker må virksomheden imid-

lertid være indstillet på, at forskeren offentliggør re-

sultaterne. Et forskningsresultat, som ikke må offent-

liggøres, er ganske enkelt ikke særlig interessant at

bruge tid på for en forsker, som Frans Ørsted Ander-

sen udtrykker det.

Hvad gør de skoler rigtigt, som skaber de bedste

rammer for elevernes læring? Det spørgsmål vil

Frans Ørsted Ander-

sen forsøge at besvare

i ph.d.-projekt, som er

sponsoreret af LEGO

Learning Institute. De

indledende øvelser startede i august 2003, og

det færdige resultat skulle gerne være klar i au-

gust 2006. I mellemtiden skal Frans Ørsted Ander-

sen nå at aflægge besøg på seks skoler – to i Dan-

mark, to i Finland og to i

Japan – hvor han udstyret

med kamera og video skal

på en uges feltarbejde på

hver skole. 

Finland og Japan er udvalgt til projektet, fordi in-

ternationale undersøgelser har vist, at de ligger i

top med hensyn til elevernes faglige niveau. Dan-

mark er med, fordi lignende undersøgelser har vist,

at danske elever hører til dem, som er gladest for

at gå i skole.

»Man kan sige, at den optimale skole ville være

en kombination af den danske og den finske –

altså en skole med et højt fagligt niveau, som ele-

verne er glade for at gå i. Alt tyder nemlig på, at vi

lærer bedst og er mest kreative, når vi fordyber os,

Optimale læringsmiljøer

»Vi lærer bedst og er mest kreative,
når vi fordyber os.«



313131

Hos LEGO Learning Institute har man en klar poli-

tik på området: Alt bliver offentliggjort og stillet til

rådighed på instituttets hjemmeside for forskere,

privatpersoner og andre virksomheder for den sags

skyld. 

»Vi tror på, at vidensdeling er fremtiden; også for

virksomheder. Når du er villig til at dele noget med

andre, så er de også villige til at dele noget med dig.

Og måske kan det, man deler, blive til nye innovative

ideer og produkter. Det er utroligt kraftfuldt for os at

arbejde på den måde, men også for de forskere og

andre virksomheder, der er med,« siger Anne Flem-

mert Jensen.

Få mere at vide om LEGO Learning Institute på

www.legolearning.net

Anders Lindskov

anli@dpu.dk

Frans Ørsted Andersen

Ph.d.-studerende ved 

Institut for Pædagogisk Sociologi, DPU

Anne Flemmert Jensen

Senior researcher ved 

LEGO Learning Institute

og fordybelse forudsætter motivation og interesse,«

siger Frans Ørsted Andersen.

Målet med projektet er at undersøge flow-situati-

oner. Flow-begrebet er udviklet af den amerikanske

psykolog Mihaly Csikzentmihalyi. 

»Helt enkelt kan man forklare flow-begrebet med

formlen Flow = virkelyst + fordybelse. Det er altså en

tilstand, hvor man er fuldstændig opslugt af det,

man laver,« forklarer Frans Ørsted Andersen. 

Undersøgelser har vist, at flow-oplevelser frem-

mer læring og kreativitet. Under sit feltarbejde vil

Frans Ørsted Andersen dokumentere de situatio-

ner, hvor eleverne er særligt optaget af deres ar-

bejde. Bagefter vil han drøfte situationerne med

elever og lærere. På den måde håber Frans Ørsted

Andersen at kunne komme på sporet af flow-ople-

velserne og dermed de betingelser, som er med til

at skabe optimale læringsmiljøer. 

Projektet er en udløber af et større internatio-

nalt forskningsprojekt ‘The Good Work Project’,

som ledes af Mihaly Csikzentmihalyi og Howard

Gardner. En af hovedmændene i Danmark er lek-

tor Hans Henrik Knoop fra Danmarks Pædagogi-

ske Universitet.

Anders Lindskov

anli@dpu.dk




