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Evaluering af AEP - Adult Education Programme 
 

– a most significant change 
 
 
I maj 2005 skulle 31 lærere og skolelederen ved Tibetan Transit School (TTS) afslutte det 18 
måneders uddannelsesprogram - Adult Education Programme (AEP) – som var initieret af Center 
for Konfliktløsning (CfK) og hovedsageligt finansieret af midler fra Danidas Minipulje.  
 
Undertegnede blev - af Else Hammerich fra CfK - inviteret til at medvirke som ekstern censor / 
tilsynsførende i forbindelse med afvikling af projektets afsluttende mundtlige eksamen i maj 2005.  
 
Da jeg ikke havde været involveret i projektet i øvrigt og samtidig har nogen erfaring med 
evalueringsopgaver i andre uddannelsesprojekter i den 3. verden, tog jeg imod invitationen.  
  
Udover selve opgaven som censor ved den mundtlige eksamen fra d. 2. - 6. maj 2005, blev det 
tillige min opgave at indsamle data, der kunne understøtte en samlet vurdering af i hvilket omfang 
projektet havde nået sine mål. Det skete dels i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 
lærere på TTS og dels gennem 4 – 5 timers interviews med 8 forskellige lærere og et par elever. 
 
 
Eksamen  
 
Siden den individuelle skriftlige eksamen i november2004 havde syv studiegrupper arbejdet med 
hver deres projekt – inden for AEPs indhold og ramme - i løbet af foråret 2005.  
 
Den mundtlige eksamen skulle afspejle indhold og fokus i de syv studiegruppers arbejde.  
Projekternes overskrifter var: 
  

- Visions, reflections and dilemmas related to the role as Principal at TTS  
- Cooperative learning 
- Similarities between Freedom of the mind (in Buddhism) and Democratic Freedom 
- How to empower the group of lady teachers and female students? 
- Democracy in the classroom 
- Educational tours to promote students’ thinking level, their views and awareness, and their 

experience of realities of life.  
- Cooperative structures – to promote cooperative learning, build confidence, develop social 

skills, give equal opportunities and create a democratic atmosphere.  
 

Som i resten af uddannelsesprogrammet skulle også den mundtlige eksamen gennemføres sidst på 
eftermiddagen, når TTS lærerne var færdige med deres egen undervisning af de ca. 760 elever på 
Tibetan Transit School. Hver projektgruppe fik mindst 1½ time til deres eksamen. 
Tre af de danske lærere, der har medvirket i uddannelsesprogrammet, fungerede som vejledere 
for grupperne og som eksaminator i selve eksamenssituationen.  
De fleste grupper startede med en kort præsentation af et pædagogisk tema fra hver af gruppens 
medlemmer. Det varede ca. ½ time. Derefter fulgte i den næste halve time en fase, hvor gruppen 
skulle demonstrere sine evner for at arbejde sammen. Eksaminator eller censor stillede gruppen et 
spørgsmål eller en udfordring, som gruppen derefter kunne reflektere sammen over i 3 – 4 
minutter, før eksaminator ville anmode en eller to om at konkludere på gruppens overvejelser og 
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mulige forslag til handling. Modellen blev derefter gentaget med et nyt spørgsmål eller en ny 
udfordring.  
I den tredje og sidste halve time var der tid til samtale og debat med afsæt i refleksioner og 
perspektiver i gruppens arbejde og forslag til problemløsninger.  
Fire grupper – skolelederen, der udgjorde sin egen gruppe, og tre af lærergrupperne var 
engelsktalende. Tre lærergrupper kommunikerede på tibetansk – og via engelsk tolk med 
eksaminator og censor. Med i billedet hører dog, at de tibetansk talende lærere næsten alle så ud 
til at have forstået vore spørgsmål (på engelsk), inden tolken nåede at oversætte. Og med til 
billedet af de engelsktalende grupper hører, at de alle i deres indbyrdes gruppedrøftelser – i den 
”anden” halve time – alle kommunikerede på tibetansk. Først når de henvendte sig til os med 
deres konklusioner, slog de ubesværet over i engelsk.  
Efter hver gruppe havde været til eksamen i mellem 1½ - 2 timer, bad eksaminator gruppen om 
at gå udenfor, mens vi voterede og aftalte, dels om alle i gruppen havde bestået, dels hvilken 
feedback gruppen skulle have. Når vi var nået til enighed om dette, blev gruppen atter kaldt ind.     
Alle syv grupper – 32 lærere, inkl. skolelederen bestod – meget overbevisende – deres mundtlige 
eksamen. Smilene var naturligvis brede, når man lige havde fået at vide, at man var ”passed”. 
Tilbagemeldingerne fungerede fint – og gav anledning til flere positive tilkendegivelser fra lærerne.  
Ved en lille afslutningsceremoni på skolen d. 9. maj 2005 fik hver lærer overrakt sit individuelle 
eksamensbevis, skolelederen fik sit og et samlet bevis til hele skolen blev hængt op i 
lærerværelset.    
 
Da de tre dages mundtlig eksamen var vel gennemført, interviewede jeg 8 af lærere – 4 af de 
engelsktalende og 4 af de tibetansktalende lærere på TTS. To elever nåede jeg også at interviewe. 
Hensigten var hos den enkelte at indkredse, hvad man med et godt “nudansk udtryk” ville kalde 
”the most significant changes and results of the whole project”. Dele af disse interviews er 
offentliggjort i ”SPF Int. Newsletter no. 14”.  
Indholdet korresponderer meget tæt med de svar, 31 af lærerne har givet i et spørgeskema – 
udfyldt efter eksamen d. 9. maj – et spørgeskema, der er udformet, så man får direkte feedback 
på projektets mål. For detaljer henvises til det opgjorte spørgeskema.  
 
Lægger man indtrykkene fra de mundtlige eksamener, de gennemførte interviews og de opgjorte 
spørgeskemaer sammen, kan man kun få billedet af et usædvanligt vellykket projekt, hvor 
projektmålene må siges at være mere end opfyldt – og hvor man både set i forhold til projektets 
udstrækning – og i et cost-efficiency perspektiv – har fået utroligt meget ud af den givne bevilling.  
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