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1

Sammenfatning

Denne aftagerundersøgelse afdækker tre aftagergruppers (elever/studerende, praktiksteder og undervisere/ledere) erfaringer, vurderinger og praksis
på de områder, hvor Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium (herefter kaldet Uddannelseslaboratoriet) vil igangsætte uddannelselseseksperimenter. Formålet med undersøgelsen er at undersøge den oplevede kultur/praksis på de deltagende institutioner set fra de forskellige aftageres
perspektiv. Undersøgelsen skal bl.a. bruges til at
planlægge uddannelseseksperimenter inden for de
fem programtemaer.
Helt overordnet viser analysen, at aftagergrupperne har forskellige perspektiver og holdninger til,
hvor skoen trykker. Fx er eleverne og de studerende i særlig grad optaget af de mere praktiske
problemstillinger, som fx at de ikke får den nødvendige hjælp i undervisningen, mens praktikstederne i særlig grad er optaget af koblingen mellem
teori og praksis og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.
Nedenfor sammenfatter vi fem centrale fokuspunkter fra aftagerundersøgelsen.
SÆT FOKUS PÅ UNDERVISERNES KOMPETENCER OG VIDEN

UDDANNELSESINSTITUTIONERNE
KEDE OM SIG SELV

ER

LUK-

Selvom både erhvervsskolerne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne er politiske styrede organisationer, er de relativt lukkede om sig
selv. Fx vurderer halvdelen af underviserne og lærerne, at politiske målsætninger på uddannelsesområdet ikke har ført til ændret undervisningspraksis på deres afdeling/institut. Det til trods for,
at der er gennemført en lang række reformer og
lovændringer i de senere år, ligesom der fra politisk hold er igangsat mange initiativer, som havde
til formål at løse forskellige problemer som fx at
reducere frafaldet. Forsøg med mentorordninger
på erhvervsuddannelserne er blot et eksempel.
Lukketheden bunder også i, at man ofte ikke bygger videre på resultater fra tidligere udviklingsprojekter, når man igangsætter et udviklingsprojekt.
Over 70 pct. af underviserne og lærerne vurderer,
at udviklingsprojekter kun i begrænset omfang tager udgangspunkt i resultater fra tidligere (eksterne
og interne) udviklingsprojekter. Man risikerer derved at bruge ressourcer på at teste metoder mv.,
som allerede er afprøvet - og i værste fald replicerer man blot tidligere udviklingsprojekter, der ikke
virkede. De fleste ledere såvel som undervisere
vurderer endvidere, at den viden, der skabes via

Både eleverne, de studerende og praktikstederne

udviklingsprojekter, kun i nogen eller mindre grad

fremhæver, at den engagerede underviser er altaf-

er med til at forandre deres undervisningspraksis.

gørende for eleverne og de studerendes læring og

Den primære årsag til dette er manglende kommu-

motivation. Det er derfor vigtigt, at underviserne

nikation og videndeling. Således er det kun én ud

klædes ordentlig på. Derfor er det bemærkelses-

af hver fjerde underviser, som oplever at have til-

værdigt, at underviserne og lederne mangler viden

strækkelig viden om, hvilke udviklingsprojekter, der

og kompetencer indenfor flere af de områder, som

for øjeblikket er i gang på deres afdeling/institut.

man ønsker at sætte fokus på i Uddannelseslaboratoriet. Det gælder særligt talentudvikling og innovationsundervisning. Her er det kun hver tredje,
som føler sig klædt på til at arbejde med de to områder.

PRAKTIKSTEDERNE EFTERSPØRGER MERE
SAMARBEJDE
Selvom de seneste års reformer inden for uddannelsesområdet har haft til formål at øge aftagerinvolvering og sikre en bevægelse fra udbudsorienteret til efterspørgelsesorienteret institutioner, pe-
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ger aftagerundersøgelsen på, at der stadig er et
stykke vej endnu. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at over halvdelen af lederne og lærerne
på erhvervsskolerne ikke mener, at der arbejdes
målrettet og systematisk med inddragelse af aftagerne i udviklingen af uddannelser. Det samme
gælder

underviserne

på

professionshøjsko-

lerne/erhvervsakademierne.

dragelse i udviklingen af uddannelserne. Sådan
som det er i dag, oplever mange praktiksteder, at
den primære dialog med uddannelsesinstitutiosker

i

forbindelse

Sidst men ikke mindst er det værd at bemærke, at
lederne generelt er mere positive i deres vurderinger end underviserne. Det gælder særligt i forhold
til program 3: Den eksperimenterende organisation. Lederne mener således, at deres afdeling på
mange måde er kommet et godt stykke af vejen i

Praktikstederne efterspørger generelt mere ind-

nerne

MARKANT FORSKEL PÅ LEDERNES OG UNDERVISERNES VURDERINGER OG ERFARINGER

med

den

enkelte

elevs/studerendes praktikophold. Fokus er her på
den enkelte elev/studerende og ikke på generelle
forhold, som hvordan der skabes sammenhæng
mellem teori og praksis. Et øget samarbejde bør
derfor i høj grad handle om udviklingen af uddannelserne generelt herunder koblingen mellem teori
og praksis. Der er i forbindelse med sidstnævnte et
ønske blandt praktikstederne om at øge deres såvel som undervisernes gensidige indsigt i, hvad
der foregår på skolen og i praktikken. Et sådan
samarbejdet kunne fx indeholde udveksling af undervisere og praktikvejledere.

forhold til at skabe den eksperimenterende organisation, mens underviserne og lærerne er noget
mere skeptiske. Fx mener ca. syv ud 10 ledere, at
møde- og samarbejdskulturen fremmer kvalitetsudviklingen. Denne holdning deler kun fire ud 10
undervisere.
Der er også markant forskel på vurderingerne mellem

erhvervsskolerne

og

professionshøjsko-

lerne/erhvervsakademierne. Lederne og underviserne på professionshøjskolerne er gennemgående mere positive i deres vurderinger end lederne
og lærerne på erhvervsskolerne. Et eksempel er,
om evaluerings- og kvalitetsarbejde er baseret på
den seneste viden; det mener 69 pct. af lederne på
professionshøjskolerne/erhvervsakademierne,
mens det kun gælder for 25 pct. af lederne på erhvervsskolerne. Samme billede tegner sig for underviserne.

RAMMERNE SKAL VÆRE I ORDEN
Eleverne og de studerende lægger stor vægt på at
prøve tingene af i praksis enten i form af opgaver
eller praktiske øvelser. Og her er det vigtigt, at
rammerne er i orden. Det gælder både i forhold til
materiale og udstyr, som eleverne og de studerende oplever som mangelfuldt i dag, og i forhold
til antallet af elever i en klasse. Særligt eleverne på
erhvervsskolerne oplever, at for mange elever i en
klasse fører til, at nogle elever ikke får udfordringer
nok, samt at det kan være svært at få hjælp til
praktiske opgaver.

AFTAGERUNDERSØGELSE | DET ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSESLABORATORIUM

5

2

Indledning

2.1

Baggrund

anvende til at planlægge uddannelseseksperimenter inden for de fem programtemaer:

Uddannelseslaboratoriet er et treårigt projekt, der
eksperimenterer med erhvervsrettet uddannelse.

1. Kompetencer i verdensklasse

Uddannelseslaboratoriet vil udfordre og nytænke

2. Samarbejde mellem erhverv og uddannelse

de erhvervsrettede uddannelser, så der findes nye

3. Den eksperimenterende organisation

veje til et mere fleksibelt og efterspørgselsoriente-

4. Education on demand

ret uddannelsessystem, og så de bliver drivere for

5. Nye karriereveje.

vækst og beskæftigelse. Målet er gennem uddannelseseksperimenter at skabe nye veje og meto-

Helt konkret er der tre formål med undersøgelsen

der, som betyder, at flere unge gennemfører en

blandt aftagere:

uddannelse, og at uddannelserne giver et bedre
1. At understøtte den eksperimentelle arbejdsme-

svar på fremtidens kompetencebehov.

tode ved at bidrage til, at arbejdet er funderet i viUddannelseslaboratoriet

igangsætter

uddannel-

den om aftagernes behov.

seseksperimenter hos sine partnere, der etablerer

2. At sikre et solidt fundament for at prioritere ud-

hver sit uddannelseslaboratorium. Laboratorierne

dannelseseksperimenter og bidrage til at uddan-

udvikler, afprøver og effektmåler eksperimenter om

nelseseksperimenterne er værdiskabende og fun-

ledelse, organisering, undervisning og uddannelse.

deret i praksisbaserede problemstillinger.

Eksperimenterne tager udgangspunkt i aktuelle

3. At danne grundlag for efterfølgende at måle og

udfordringer, som er defineret i projektets baseline.

vurdere

Baselinestudiet er et vidensgrundlag, som samler

menterne i form af resultater og effekter – og hvad

de politiske målsætninger, den nyest policyviden

der skaber effekterne.

forandringen

af

uddannelseseksperi-

og forskningsbaseret viden. Baselinen tydeliggør,
hvilke problemstillinger der er centrale i forhold til

Aftagerbegrebet defineres bredt, eftersom det bå-

projektets fem programmer, hvilken viden uddan-

de indeholder eksterne og interne målgrupper:

nelseseksperimenterne skal bygge oven på, og
hvor uddannelseseksperimenterne skal bidrage



Virksomheder/organisationer

med en forandring – og dermed ny viden om, hvad



Studerende/elever

der virker.



Ledere



Undervisere.

2.2

Formålet med aftagerundersøgelsen
Aftagerundersøgelsen består således af følgende

Formålet med aftagerundersøgelsen er at supplere

elementer:

baselinestudiet med indsigt i aftagernes erfaringer,
vurderinger og praksis på de mange områder, hvor

6



Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere på

eksperimenter tænkes at skulle have en virkning.

på TEC, SOSU C, IHK, KEA, Professionshøj-

Undersøgelsen skal bidrage med viden om den

skolen Metropol samt undervisere på de sund-

oplevede kultur/praksis, som partnerne bag Ud-

hedsfaglige og tekniske uddannelser på sam-

dannelseslaboratoriet kan tage udgangspunkt i og

me institutioner.
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Kvalitative interview med aftagervirksomhe-

interviewene og har derfor fokus på temaer og

der. Undersøgelsen omfatter virksomheder/

problemstillinger, som går på tværs af uddannel-

organisationer, som har et forhåndskendskab

serne. Fx er der ikke fokus på samarbejdet i for-

til uddannelsesinstitutionerne og til uddannel-

bindelse med bioanalytikernes praktik, men fokus

serne.

på praktiksamarbejdet generelt.

Fokusgruppeinterviews med elever og studerende på fire partnerinstitutioner.

For mere info se appendiks 1.
2.3

Læsevejledning

Rapporten er bygget op om programmerne i Uddannelseslaboratoriet. De tre aftagergruppers perspektiv behandles således løbende i rapporten.
Det er dog ikke alle fem programmer, der er undersøgt i aftagerundersøgelsen, ligesom ikke alle
aftagergrupper er spurgt ind til alle dele af et givent
program.
Kapitel 3 er et overordnet kapitel, hvor vi sætter
fokus på, hvad aftagerne ser som de vigtigste uddannelsespolitiske problemstillinger lige nu. I kapitel 4 behandles aftagernes perspektiver på program 1: Kompetencer i verdensklasse, mens kapitel 5 sætter fokus på program 2: Samspil mellem
uddannelse og erhverv. I kapitel 6 er fokus på program 3: Den eksperimenterende organisation.
I rapporten vil vi løbende analysere, om der er forskelle mellem lærerne på erhvervsskolerne. Dette
er ikke muligt at analysere på Metropol, IHK og
KEA, da størstedelen af underviserne er fra Professionshøjskolen Metropol. For mere info se appendiks 1.
Hvad angår fokusgruppeinterviewene med studerende og elever og interview med praktikvirksomheder/organisationer, har de selv udtalt sig med
udgangspunkt i den uddannelse, som de har
kendskab til. I rapporten ser vi dog på tværs af alle
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3

Uddannelsespolitiske problemstillinger

I dette kapitel sætter vi fokus på, hvad aftagerne

Som det fremgår af figur 3.1, er det dog ikke alle

ser som de vigtigste uddannelsespolitiske pro-

ledere, som oplever, at de politiske målsætninger

blemstillinger lige nu.

på uddannelsesområdet generelt afspejler de problemstillinger, de oplever i hverdagen. 60 pct. af

3.1

Politiske målsætninger har betydning for

lederne på erhvervsskolerne og 50 pct. af lederne

undervisningspraksis

på

professionshøjskolerne/erhvervsakademierne

oplever, at de politiske målsætninger kun i nogen
Uddannelsesområdet er et af de områder, der har

grad afspejler hverdagen, mens 13 pct. af lederne

undergået stor politisk opmærksomhed i de senere

på

år. Målsætningerne om at 95 pct. og 60 pct. af en

angiver, at de politiske målsætninger kun i mindre

ungdomsårgang skal gennemføre hhv. en ung-

grad afspejler hverdagen.

professionshøjskolerne/erhvervsakademierne

domsuddannelse og en videregående uddannelse
har i høj grad været styrende for uddannelsespoli-

Endvidere oplever størstedelen af lederne og un-

tikken og medført en lang række lovændringer.

derviserne på tværs af institutionerne kun i nogen
eller mindre grad, at politiske målsætninger på uddannelsesområdet har ført til en ændret undervis-

FIGUR 3.1
Oplever du, at politiske målsætninger på uddannelsesområdet generelt afspejler de problemstillinger, du oplever i hverdagen? Pct.

ningspraksis jf. figur 3.2. Det er værd at bemærke,
at en større andel af lederne på professionshøjskolerne/erhvervsakademierne (56 pct.) oplever, at
politiske målsætninger på uddannelsesområdet i

100%
80%

meget høj eller høj grad har ført til ændret praksis

I meget høj grad

60%
40%
20%

sammenlignet med lederne på erhvervsskolerne

I høj grad

(35 pct.). Det samme billede er at finde blandt un-

I nogen grad

derviserne og lærerne.

I mindre grad

0%
PBA/EA

EUD

Taget i betragtning af, hvor meget fokus der poli-

Slet ikke

tisk har været på erhvervsuddannelserne i de se-

Leder

nere år, er det bemærkelsesværdigt, at så stor an-

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere

del af ledere (60 pct.) og lærerne (42 pct.) på erhvervsskolerne kun i nogen eller mindre grad me-

FIGUR 3.2
Oplever du, at politiske målsætninger på uddannelsesområdet har ført til ændret undervisningspraksis på
din afdeling/institut? Pct.

Leder

Underviser

Niveau

I meget
høj grad

I høj grad

PBA/EA

25

EUD

I nogen

I mindre

grad

grad

31

13

31

0

16

5

30

55

5

5

20

PBA/EA

15

39

28

15

3

124

EUD

23

28

29

13

8

181

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og undervisere
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Slet ikke

N

ner, at politiske målsætninger har ført til ændret

angiver det at skaffe praktikpladser som den væ-

undervisningspraksis.

sentligste udfordring. De to forhold er dog tæt knyttet, da frafald ofte sker pga. af manglende praktik-

Tallene indikerer samtidig, at selvom både er-

pladser.

hvervsskolerne,

er-

også frafald og manglende motivation som et om-

hvervsakademierne er politiske styrede organisati-

råde, der er behov for mere fokus på – særligt på

oner, er de relativt lukkede omkring sig selv.

erhvervsuddannelserne. I tråd med dette fremhæ-

professionshøjskolerne

og

Praktikstederne/virksomhederne

anser

ver stort set alle virksomhederne, som har elever i
3.2

Frafald og motivation: En væsentlig

praktik, at der er behov for at sætte fokus på er-

udfordring

hvervsuddannelsernes attraktivitet for på den måde at tiltrække eleverne med større faglig ballast.

Ser vi på, hvad lederne og underviserne oplever,
som de væsentligste udfordringer, at de som ud-

Afdækning af aftagernes behov er ikke et af de

dannelsesinstitution står overfor, er der forskellige

højst prioriterede områder blandt ledere og under-

vurderinger på tværs af de fire segmenter jf. figur

visere, men det er ikke overraskende noget, der

3.3. Lederne på Metropol, IHK og KEA ser det at

fylder meget hos praktikstederne. Mere herom i

uddanne innovative og entreprenante dimittender

kapitel 5.

som den væsentligste udfordring, mens underviserne mener, at bekæmpelse af frafald og fastholdelse af motivation er den væsentligste udfordring.
På erhvervsskolerne er der også delte meninger.
Lederne angiver frafald og manglende motivation,
som den væsentligste udfordring, mens lærerne

FIGUR 3.3
Hvad er efter din mening de væsentligste udfordringer, I som uddannelsesinstitution står overfor? Pct.
#1

Niveau
Leder

PBA/EA

#2

#3

N
16

Uddannelse af mere innova-

Bekæmpelse af frafald

Sikring af et mere fleksibelt

tive og entreprenante dimit-

(25)

uddannelsessystem (10)

tender (31)
EUD

Frafald og manglende moti-

Skaffe praktikpladser (20)

vation (50)

Afdækning af aftagernes

20

behov (10)
Sikring af elevernes overgang fra uddannelse til
arbejdsmarked (10)

Underviser

PBA/EA

Bekæmpelse af frafald og

Sikring af dimittendernes

Afdækning af aftagernes

fastholde motivation (22)

overgang fra uddannelse

behov (19)

124

til arbejdsmarked (20)
EUD

Skaffe praktikpladser (20)

Bedre vejledning (17)

Afdækning af aftagernes

181

behov (15)
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og undervisere
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4

Kompetencer i verdensklasse

I det kapitel sætter vi fokus på program 1: Kom-

dende, hvis læreren er god til at formidle. Omvendt

petencer i verdensklasse. For mere info om pro-

kan en dårlig lærer ødelægge undervisningen selv

grammet, se faktaboks nedenfor.

indenfor områder, som eleverne finder spændende.

4.1

Undervisernes engagement og
kompetencer er altafgørende

Den engagerede lærer fremhæves også af praktikvirksomheder/steder som alfa og omega. Som en

studerende spurgt ind til, hvornår de lærer bedst.

repræsentant fra en praktikvirksomhed udtrykker
det: ”Hvis lærerne ikke fanger eleverne, er det

Helt konkret blev de bedt om at tænke tilbage på

svært at motivere dem. Der er nogle elever, som

sidste uges undervisning og fortælle om, hvilken

man kan se er blevet meget motiveret af en enkelt

undervisningstime der var den bedste, og hvilken

lærer. Den enkelte lærers betydning må ikke un-

undervisningstime, der var den kedeligste og ikke

dervurderes. Det er svært at definere, hvad en god

mindst årsagerne hertil. Svarene var selvsagt me-

lærer er, men det er det med engagement og moti-

get forskellige, da det er meget forskelligt, hvordan

vation. Mulighederne ligger i lærernes engage-

den enkelte elev/studerende lærer bedst. En ting

ment.”

I fokusgruppeinterviewene blev eleverne og de

gik dog igen; nemlig den engagerede lærer. Læreren har således en central rolle i elevernes og de

4.2

Rammerne skal være i orden

studerendes læring. Selv tavleundervisning, som
mange af eleverne finder kedelig, kan være spæn-

En anden ting, som eleverne fremhæver ved god

PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE
Programmet bygger på en antagelse om, at pædagogik er en langt større motivation for fastholdelse
og trivsel på uddannelse end tidligere antaget, at viden og erfaringer ofte ikke deles systematisk, samt at ny viden
ikke afprøves i praksis og dermed ikke transformeres til dynamisk forandring i undervisningsmiljøerne. Hvis det skal
være muligt at sikre fremtidens nyuddannede kompetencer i verdensklasse, skal læringstrykket på det pædagogiske
og metodiske felt gøres til et mål i den enkelte lærers daglige praksis.
Kompetencer i verdensklasse forholder sig til den faglige ballast, de færdiguddannede har med sig, når de afslutter
deres uddannelse. For at sikre, at den færdiguddannede har kompetencer i verdensklasse,
arbejder programmet med den pædagogiske praksis, den uddannelsessøgende møder. Den pædagogiske praksis
kan defineres som ’lærerens gøren mod elevens læring’ og er således helt central i både elevens tilegnelse af kompetencer i verdensklasse og udvikling af lærerens kompetencer.
Temaer for uddannelseseksperimenter:
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Erhvervsrettet innovation som kompetence og metode



Motivation og talentudvikling som pædagogisk afsæt



Fag og faglighed på nye måder
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undervisning er, når de får muligheden for at prøve

4.3

Har underviserne den nødvendige viden
og kompetencer?

tingene af i praksis enten i form af opgaver eller
praktiske øvelser. I forlængelse af dette, er både
de studerende, eleverne og praktikvirksomheder

Når underviseren spiller så stor en rolle for elever-

optaget af, at rammerne for undervisningen skal

nes/de studerendes læring og motivation, er det

være i orden. Flere elever og studerende oplever

vigtigt at klæde underviserne på til at løfte de for-

ofte, at materiale og udstyr ikke virker, eller at der

skellige opgaver, de har. Efteruddannelse af un-

er nok til alle, hvilket ikke fordrer elevernes læring.

derviserne var netop et af de indsatsområder in-

Det samme gælder særligt IT-programmer. Dertil

denfor program 1, som eksperterne pegede på i

kommer, at der ofte ikke er det nyeste ud-

forbindelse med baselinestudiet. Som det fremgår

styr/materiale, der anvendes, hvilket gør, at ele-

af figur 4.1, indikerer undervisernes og ledernes

verne/de studerende ikke får mulighed for at af-

besvarelse da også, at de mangler viden og kom-

prøve ny teknikker i praksis.

petencer indenfor flere af de områder, som man
ønsker at sætte fokus på i Uddannelseslaborato-

At rammerne skal være i orden handler også om

riet.

antallet af elever/studerende i en klasse. Særligt
eleverne på erhvervsskolerne angiver, at for man-

Helt overordnet vurderer en lavere andel af læ-

ge elever i en klasse ofte udgør et problem. Når

rerne på erhvervsskolerne, at de i meget høj eller

der er mange elever i en klasse, kan det være

høj grad har viden og kompetencerne til at løfte de

svært for læreren at sikre differentieret undervis-

forskellige opgaver sammenlignet med undervi-

ning, da der ofte vil være en stor spændevide i

serne på professionshøjskolerne/

elevernes faglige udgangspunkt. I disse tilfælde

erhvervsakademierne.

bliver det ofte laveste fællesnævner, som danner
udgangspunktet for undervisningen, hvorfor nogle

Det er vigtigt at holde sig for øje, at tallene også

elever kommer til at kede sig.

afspejler den enkelte undervisers involvering i arbejdet med de forskellige områder og afdelin-

Flere af eleverne klager også over, at det kan væ-

gens/instituttets generelle fokus på områderne.

re svært at få hjælp til praktiske opgaver, når der

Når under halvdelen af underviserne og lærerne

er mange elever i en klasse. Som beskrevet i

angiver, at de i meget høj eller høj grad har viden

baselinestudiet er meget af undervisningen på er-

og kompetencerne til at arbejde med talentudvik-

hvervsuddannelserne netop baseret på mesterlæ-

ling, kan en af forklaringerne være, at der generelt

reformen, hvor eleverne udfører praktiske opgaver,

ikke er fokus på talentudvikling på uddannelserne,

og hvor læreren instruerer i forhold til de opgaver,

eller at det er en bestemt gruppe undervi-

eleverne konkret står med. Denne undervisnings-

sere/lærere, som arbejder med talentudvikling.

form kalder på en meget tættere lærerdækning, og
det er frustrerende for eleverne, hvis de oplever, at
de ikke kan få hjælp til at komme videre. Som en
elev udtrykker det: ”Det er ikke altid, man kan få

4.4

Lederne og underviserne føler sig klædt
på til at arbejde med læringsudbytte og
inddragelse af aftagere

hjælp. De [lærerne] prøver ihærdigt at løbe rundt
og hjælpe alle, men der er enormt meget ventetid,

I den positive ende finder vi det at arbejde med

og nogen gange løber tiden bare”.

læringsudbytte og slutkompetencer og øget ind-
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dragelse af aftagere. Her vurderer størstedelen af

erhvervsakademierne, at de i meget høj eller høj

lederne og underviserne, at de har den nødven-

grad har kompetencerne og viden til at reducere

dige viden og de nødvendige kompetencer. Den

frafaldet. En del af forklaringen kunne være, at læ-

eneste undtagelse er lærerne på erhvervsskolerne,

rerne og underviserne her svarer i forhold til, hvor-

hvor det kun er 37 pct., der vurderer, at de i meget

vidt det rent faktisk lykkedes at reducere frafaldet,

høj eller høj grad har kompetencerne og viden til at

der jo ikke er faldet markant og tilmed er steget på

arbejde med øget inddragelse af aftagerne. En

nogle uddannelser i de senere år. Stigningen i fra-

forklaring på dette er, at inddragelsen af aftagerne

faldet skyldes ikke nødvendigvis manglende viden

i høj grad foregår via partssystemet og de faglige

og kompetencer blandt lederne og underviserne,

udvalg. Mere herom i 5.2.

men det peger dog i retningen af, at der er behov
for at klæde dem bedre på i forhold til at håndtere

4.5

Behov for kompetence og viden om

frafaldet.

reducering af frafald
4.6

Undervisning i innovation – stadig et
stykke vej endnu

Reducering af frafald på uddannelserne har været
et indsatsområde igennem en årrække. Særligt
inden for erhvervsuddannelserne har man igangsat

Viden og kompetencer til systematisk at udvikle de

en lang række initiativer og lovændringer, som har

studerende/elevernes

haft til formål at nedbringe frafaldet. Under halv-

det område, hvor færrest undervisere føler, at de

delen af underviserne og lærerne vurderer dog, at

har den nødvendige viden og kompetencer. Det er

de i meget høj eller høj grad har viden og kompe-

også et af de steder, hvor der er markant forskel

tencerne til at reducere frafaldet. Blandt lederne

på vurderingen blandt lærerne fra erhvervssko-

angiver 55 pct. af lederne på erhvervsskolerne og

lerne og underviserne på Metropol, IHK og KEA.

69 pct. af lederne på professionshøjskolerne og

Blandt lærerne på erhvervsskolerne angiver 27

udviklingskompetencer

er

FIGUR 4.1
Vurderer du, at du har viden og kompetencerne til at håndtere følgende… (i meget høj grad, i høj grad), pct.
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studerendes
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Reducering af frafald
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og undervisere
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At arbejde med
læringsudbytte og
slutkompetencer

Underviser PBA/EA

Øget inddragelse af
aftagere

Underviser EUD

pct., at de i meget høj eller høj grad har viden og

Praktikvirksomhederne fremhæver samtidig, at det

kompetencer til systematisk at udvikle de stude-

er vigtigt, at man anvender et nuanceret talentbe-

rende/elevernes udviklingskompetencer, mens det

greb, hvor talent ikke kun er den teoretiske dygtige

gør sig gældende for 39 pct. af underviserne på

studerende, men også omfatter studerende, som

Metropol, IHK og KEA. Denne forskel er også at

er dygtige til den praktiske del fx studerende som

finde blandt lederne.

er gode til patientomsorg. Og her kunne praktikvirksomhederne spille en rolle i forhold til at spotte

Innovationsundervisning er ikke noget, der fylder

talenterne.

meget i elevernes/de studerendes bevidsthed. De
føler ikke, at de har meget indsigt i hvad innovati-

Der er også enkelte studerende og elever som ef-

onsundervisning er eller ser sig i stand til at vur-

terspørger eliteforløb som fx kunne indeholde stør-

dere, hvorvidt de modtager det. Med til dette hører

re mulighed for specialisering via ekstra kurser i

også, at de studerende/eleverne ikke er særlig op-

sommerferien.

taget af innovationsundervisning, men i langt højere grad er optaget af den ”almindelige” under-

4.8

Virksomhederne efterspørger mere fokus
på elevernes/de studerendes evne til

visning og om rammerne herfor er i orden.

samarbejde og reflektere
4.7

Manglende fokus på talentudvikling
Alle de interviewede praktiksteder oplever, at de-

I forhold til talentudvikling vurderer under halvdelen

res kompetencebehov har ændret sig i de senere

af lederne, at de i meget høj eller høj grad har vi-

år som følge af fx den digitale udvikling eller æn-

den og kompetencerne til at håndtere det jf. figur

dringer i praksissen inden for et område. Som ek-

4.1. Det samme gælder lærerne og underviserne.

sempel beretter de praktiksteder, som arbejder

Det er samtidig det områder, hvor der er mindst

inden for den primære sektor, at deres arbejdsom-

forskel i vurderingen på tværs af de fire segmenter.

råde har ændret sig pga. indførelsen af forskellige
IT-systemer, men også som følge af ændringerne i

Talentudvikling er samtidig et af de områder, som

hospitalsvæsenet. Patienterne sendes i dag tidli-

praktikstederne mener, at der er potentiale i at fo-

gere hjem, hvilket betyder, at borgerne ofte har

kusere mere på. Adspurgt om de oplevede, at in-

flere problemstillinger, sosu-assistenterne skal for-

stitutionerne har fokus på talentudvikling, svarede

holde sig til, og det stiller krav til deres evne til at

stort set alle virksomheder/organisationer, at de

observere og handle på deres observationer. De

ikke havde indtrykket af, at der var fokus på talent-

kompetencer, som praktikstederne ofte efterspør-

udvikling på uddannelsesinstitutionerne. Praktik-

ger, er da også de mere ”bløde” kompetencer som

stederne vil også gerne bidrage til talentudvikling

evnen til at samarbejde og evnen til at reflektere

via fx specialiserede praktikforløb, særlige praktik-

over egen praksis.

vejledere og studiejob. Det bliver dog fremhævet,
at man ikke må glemme, at den studerende skal

Det er værd at bemærke, at virksomhederne ikke

præsenteres for alle elementer af en profession i

efterspørger mere fleksibilitet i uddannelser i form

praktikken og ikke blot en lille del.

af ”skræddersyede” uddannelser, da dette kan gøre det svært at gennemskue, hvad dimittenderne/de faglærte kan, når de er færdiguddannet.
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Som en repræsentant for en virksomhed udtrykker
det: ”Man skal passe på med at gøre det for ugennemskueligt, hvad det er de studerende kan, når
de er færdiguddannet. Hvis de studerende har for
meget valgfrihed, så kan de vælge for mange fag,
som der er ikke er aftagere til. Det kan forvirre virksomhederne.” Med til dette hører også, at mange
af virksomhederne selv efteruddanner deres medarbejdere, så de har lige præcist de kompetencer,
de har behov for.
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5

Samspil mellem uddannelse og erhverv

I det kapitel sætter vi fokus på program 2: Samspil

stadig er et stykke vej endnu i forhold til inddra-

mellem uddannelse og erhverv.

gelse af aftagerne i udviklingen af uddannelserne.
For selvom 76 pct. af lederne på Metropol, IHK og

5.1

Praktikstederne efterspørger mere

KEA vurderer, at deres afdeling/institut i meget høj

inddragelse i udvikling af uddannelserne

eller høj grad arbejder målrettet og systematisk
med at inddrage aftagerne i udviklingen af uddan-

De seneste års reformer inden for uddannelsesom-

nelserne, så gælder dette kun 40 pct. af lederne på

rådet herunder etableringen af professionshøjsko-

erhvervsskolerne og hhv. 46 pct. og 30 pct. af un-

lerne og erhvervsakademierne og implementerin-

derviserne på Metropol, IHK og KEA og lærerne på

gen af akkreditering har blandt andet haft til formål

erhvervsskolerne. Det er særligt bemærkelses-

at øge aftagerinvolveringen og sikre en bevægelse

værdigt, at 25 pct. af lederne og 29 pct. af lærerne

fra udbudsorienteret til efterspørgelsesorienteret

på erhvervsskolerne angiver, at deres afde-

institutioner.

ling/institut kun i mindre grad eller slet ikke arbejder målrettet og systematisk med inddragelse af

Ændringen har været størst på professionshøj-

aftagerne. En del af forklaringen kan være parts-

skolerne og erhvervsakademierne. De senere års

styringssystemet, hvor inddragelsen er stærkt for-

reformer i erhvervsuddannelserne har kun i mindre

maliseret og ofte ikke involvere de enkelte lærere

grad haft fokus på at øge inddragelse af aftagerne,

eller ledere.

da aftagerne qua partsstyringen altid har været tæt
knyttet til uddannelserne, og generelt er der en

Praktikstederne efterspørger generelt mere ind-

lang og solid tradition for inddragelse af arbejds-

dragelse i forhold til udviklingen af uddannelserne.

markedets parter i uddannelsestilrettelæggelsen.

Det er særligt praktikstederne, som har professionsbachelorer i praktik, som ønsker et øget sam-

Spørgeskemaundersøgelsen indikerer dog, at der

arbejde, mens der generelt er tilfredshed med in-

PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV
Programmet ønsker at udfordre de eksisterende læringsformer, der er for eleven/lærlingen/den studerende i forbindelse med samarbejde mellem uddannelse og virksomhed eksempelvis via praktik. Der er behov for at optimere de
eksisterende rammer for samarbejde gennem et øget fokus fra både uddannelsesinstitution og virksomhed på elevens/den studerendes læring i praktikken. Den unge skal i centrum for sit læringsforløb – fokus på uddannelse skal
bevares i højere grad, end der skal fokuseres på produktionen.
Virksomhed og uddannelsesinstitution skal på nye måder og i nye arenaer samarbejde om elevens/lærlingens/den
studerendes uddannelsesforløb og derved udfordre de gængse typer af relation mellem uddannelse og erhverv.
Temaer for uddannelseseksperimenter:


Nye samarbejdsformer ml. virksomheder og uddannelse



Praksislæring på nye måder



Inddragelse af virksomheden i skolens arbejde
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volveringsgraden og formen på erhvervsuddannel-

5.2

Den primære dialog foregår via
praktiksamarbejdet

serne.
Praktikvirksomheder/organisationer fremhæver, at

En overvejende del af de interviewede praktikste-

institutionerne og de formelle fora ikke altid er hur-

der/virksomheder angiver, at den primære dialog

tige nok til at opfange nye kompetencebehov

med uddannelsesinstitutionerne er i forbindelse

blandt aftagerne, fordi praksis forandrer sig i et

med den enkelte elevs/studerendes praktikophold.

meget hurtigere tempo end uddannelserne. Det

Fokus er her på den enkelte elev og ikke på gene-

skal dog her bemærkes, at det er et fælles ansvar,

relle forhold, som hvordan der skabes sammen-

at de studerende/eleverne får de kompetencer, de

hæng mellem teori og praksis og lignende. Som

har behov for. Med andre ord er det ikke kun ud-

det fremgår af figur 5.2, angiver omkring halvdelen

dannelsesinstitutionerne, men også praktikste-

af underviserne og lærerne, at deres primære kon-

derne,

stude-

takt med aftagerne er gennem praktiksamarbejdet.

rende/eleverne lærer det de skal. Et ansvar som

Det gælder for 31 pct. af lederne på profes-

praktikstederne er bevidste om.

sionshøjskolerne/ erhvervsakademierne og 25 pct.

som

skal

sørge

for,

at

de

af lederne på erhvervsskolerne.
Efter- og videreuddannelse er et andet område,
hvor praktikvirksomhederne/organisationerne ef-

Ser vi på kontakt til aftagerne via formelle fora eller

terspørger mere samarbejde. Det gælder særligt

strategiske partnerskaber, er det i høj grad le-

udbud og indhold af efter- og videreuddannelses-

derne, som står for den. Det er her værd at be-

tilbud.

praktikvirksomhe-

mærke, at det særligt er lederne på erhvervssko-

der/organisationer, som angiver, at der mangler

lerne som har kontakt til aftagerne via formellem

uddannelsestilbud inden for deres område. Dette

fora/udvalg, mens lederne på professionshøjsko-

er selvfølgelig meget fagspecifikt, men det skal

lerne og erhvervsakademierne har kontakt via stra-

dog bemærkes, at mange ikke føler, at uddannel-

tegiske partnerskaber.

Der

er

flere

sestilbuddene er gode nok og matcher deres kompetencebehov.

Virksomhederne er tilfredse med samarbejdet om
de studerendes/elevernes praktik, men som flere
fremhæver, er dette samarbejde ofte kendetegnet
ved at være personbåret. Det giver en god kontakt,

FIGUR 5.1
I hvilken grad vurderer du, at din afdeling/institut arbejder målrettet og systematisk med at inddrage aftagerne i udviklingen af uddannelserne? Pct.
Niveau

I meget høj grad/I høj grad

I nogen grad

I mindre grad/slet

N

ikke
Leder

Underviser

PBA/EA

76

6

19

16

EUD

40

35

25

20

PBA/EA

46

38

15

124

EUD

30

41

29

181

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og undervisere
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men det er samtidig en skrøbelig relation. Hvis un-

rerne (55 pct.) har dog besøgt en praktikvirksom-

derviseren eller praktikvejlederen finder andet job,

hed inden for det seneste år jf. figur 5.3. Det er her

så forsvinder kontakten med dem. Flere efterspør-

værd at bemærke, at en større andel af lederne på

ger derfor et mere systematisk samarbejde. For

Metropol, IHK og KEA såvel som lederne på er-

selvom der i dag er samarbejde om udviklingen af

hvervsskolerne har besøgt en praktikvirksomhed

uddannelserne, som bl.a. tager form af kvartals-

sammenlignet med underviserne. Spørgsmålet er

vise møder mellem praktikkoordinatorer fra uddan-

dog, hvad disse besøg indebærer, og om de bi-

nelserne og praktikstederne, er der et ønske blandt

drager til at give underviserne indsigt i praksis. En

praktikstederne om at øge samarbejdet om udvik-

måde at få indsigt i praksis er via udveksling, hvor

ling af uddannelser.

underviseren er ansat i en praktikvirksomhed. Det
er dog en meget lille andel (5-8 pct.) af undervi-

5.3

Manglende indsigt i hvad der foregår i

serne og lederne, der har været ansat i en praktik-

praktikken

virksomhed inden for det seneste år.

Praktikstederne/virksomhederne fremhæver, at det

Der

er

også

et

ønske

blandt

praktikste-

ville øge kvaliteten af såvel praktikken som under-

derne/virksomheder om at få mere indsigt i, hvad

visningen på skolen, hvis der var en større ud-

der undervises i på skolen. Som eksempel på en

veksling af praktikvejledere og undervisere. For

måde at øge praktikstederne såvel som undervi-

mange underviserne er der gået flere år siden de

sernes indsigt i hinandens praksis og undervisning

arbejdede ude i praksis, og ifølge praktikstederne

nævnes tolærerordninger, hvor undervisere og

er der mange, der ikke har meget indsigt i, hvordan

praktikvejledere samarbejder om at gennemføre

tingene fungerer ude i praksis og hvilke udviklin-

teoretisk undervisning på skolen såvel som i prak-

ger, der har været. Som en af dem udtrykker det:
”Der sker noget på arbejdsmarkedet på 20 år. Der

tikken.

kommer nye teknikker og værktøj og produkter. Og

En øget udveksling af undervisere og vejledere og

det er vigtigt, at de [lærerne] fornyer sig. Det vil

et øget samarbejde om såvel gennemførelsen af

ikke skade, hvis man som faglærer kom ud og ar-

praktik som undervisning, anses af praktikstederne

bejde i det virkelige liv engang imellem.”

som en måde at skabe mere sammenhæng mellem teori og praksis. Indsigten er altafgørende, for

En relativ stor del af underviserne (77 pct.) og læ-

hvis ikke praktikvejlederne har indsigt i, hvad de

FIGUR 5.2
Hvad er din væsentligste form for kontakt med aftagere? Pct.
Niveau

Praktiksam-

Formelle

Strategiske

Uformelle

Udviklings-

arbejde

fora/udvalg

partnerska-

fora

projekter

N

ber
Leder

Underviser

PBA/EA

31

6

25

0

6

16

EUD

25

35

0

10

25

20

PBA/EA

53

9

2

6

10

124

EUD

49

7

2

16

8

181
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studerende/eleverne har modtaget af undervisning,

5.4

Eleverne er glade for praktikken, men der
er rum for forbedringer

kan det være svært at koble praksissituationer til
teori ligesom det også kræver indsigt i praksis at
inddrage praksissituationer i den teoretiske under-

De studerende og eleverne er generelt rigtig glade

visning. Som en repræsentant for et praktiksted
udtrykker det: ”Transfer er vigtig, og vi skal skabe

for at være i praktik. Og der hvor det rigtig rykker

en større sammenhæng for eleverne, men det sker
ved at skabe sammenhæng for praktikvejledere og

gene af i praksis. Som en elev fra TEC udtrykker
det: ”Man lærer af at få ansvar for en opgave og

undervisere. Hvis vi ikke forstår det, hvordan skal

prøve tingene af. Hvis man bare står og holder

eleverne så?”

lommelygte for svenden, så lærer man ikke særlig

er, når de får ansvar og mulighed for at prøve tin-

meget. Der, hvor man lærer noget, er, hvor man
Det fremhæves endvidere, at det er vigtigt at inklu-

har svenden med, og han beder en om at lave en

dere det samlede underviserkorps og den samlede

opgave, og det er ham, der holder lommelygten,

medarbejdergruppe på praktiksteder. Som en af

og bagefter kommenterer på det, man har lavet og

aftagerne bemærker, har praktikvejlederne og

siger fremover, gør sådan og sådan.”

praktikkoordinatorer en god indsigt i, hvad der foregår i hhv. praktikken og på skolen, men det bliver

Der er dog ikke altid læringsmiljøet i praktikken er

ikke altid bredt ud til de øvrige medarbejdere.

optimalt. Flere elever og studerende har fx været
ud for, at der har været et dårligt arbejdsmiljø på

Der findes allerede eksempler på sådan samarbej-

praktikstedet, eller at man blot bliver behandlet

der. I forbindelse med indførelse af praktik i pri-

som ekstra arbejdskraft.

mærsektoren på modul 12 i sygeplejerskeuddannelsen har man på et praktiksted haft undervisere

En anden problemstilling er, når praktikstederne

ude og fortælle om, hvad man underviser i på mo-

ikke er forberedt på, når de studerende/eleverne

dulet for at klæde de kliniske vejledere og koordi-

starter deres praktikophold. Blandt de studerende

natorer på til at modtage de studerende.

på Metropol og sosu-eleverne er der flere, som har
oplevet at starte på et praktiksted, hvor de ikke
følte, at medarbejderne var klar over og forberedt

FIGUR 5.3
Har du inden for det seneste år…, Pct.
Niveau

Leder

Underviser

Besøgt en
praktikvirksomhed/klinik

Deltaget i et
udviklingsprojekt med
aftagere som
projektdeltager

Undervist på
EVU

Været ansat i
en praktikvirksomhed/klinik

Afholdt eller
deltaget i et
arrangement
for aftagere
fx formidling
af ny viden

PBA/EA

81

63

19

6

81

16

EUD

80

65

10

5

65

20

PBA/EA

77

39

32

8

72

124

EUD

55

24

20

7

31

181
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på, at de kom. Problemstillingen gælder selvfølge-

som de studerende skal løse. De mener, at det

lig ikke alle studerende/elever, men er særligt ud-

ville være med til at øge deres motivation, hvis der

talt, der hvor de studerende/eleverne er på forskel-

var en virksomhed i den anden ende, som forven-

lige praktiksteder i løbet af uddannelser og særligt i

tede et brugbart produkt. I forlængelse af dette ser

forbindelse med de korte praktikophold. Dette er

de studerende også gerne, at virksomhederne blev

en problemstilling, som vækker genklang hos prak-

inddraget i bedømmelsen af eksamensopgaverne,

tikvirksomhederne/organisationer. Særligt de store

da de studerende gerne vil have feedback fra dem,

steder, der har rigtig mange elever/studerende i

der sidder ude i virksomhederne.

praktik og ofte af forskellige varighed, angiver, at
det kan være svært at skabe det rette læringsmiljø
for den enkelte.
5.5

De studerende efterspørger flere
virksomhedsbesøg

En af de ting, flere af de studerende og eleverne
efterspørger, er, flere virksomhedsbesøg. De elever og studerende, som har været på virksomhedsbesøg, fremhæver bl.a., at et virksomhedsbesøg kan være med til at gøre den teoretiske undervisning mere levende, ligesom de kan bidrage
til indsigt, hvor man som dimittend/udlært kan arbejde henne. Det kræver dog, at virksomhedsbesøget er tilrettelagt, så der er en kobling til undervisningen. Som en studerende fra IHK udtrykker
det, bliver nogle besøg mere til en salgstale for
virksomheden fremfor et egentlig indblik i, hvad
virksomheden beskæftiger sig med.
En anden ting særligt de studerende efterspørger,
er brug af aktuelle cases i undervisning og eksamener. Der er også enkelte praktiksteder, som ikke
mener, at de eksempler/cases, som anvendes,
dækker alle dele af professionen. Blandt andet
fremhæver et praktiksted, at der mangler cases fra
primærsektoren i sygeplejerskeuddannelse.
I forlængelse af dette fremhæver de studerende på
IHK, at man med fordel kunne arbejde mere med
at involvere virksomhederne i forbindelse med eksamensopgaver, fx ved at de kommer med cases
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6

Den eksperimenterende organisation

I dette kapitel sætter vi fokus på program 3: Den
eksperimenterende organisation. For mere info om

tetsudvikling


programmet, se faktaboks nedenfor.
I og med dette program i høj grad er rettet mod

Samarbejde på tværs af uddannelser og fagteams



Fokus på slutmål frem for proces/tiltag



Evaluerings- og kvalitetsarbejde er baseret på

den interne ledelses- og organisationsudvikling på

den seneste viden (fra aftagere, forskning mv.)

uddannelsesinstitutionerne, er fokus særligt på
underviserne/lærernes og ledernes vurderinger.

Underviserne og lederne er i spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt ind til, hvorvidt deres afde-

6.1

Der er et stykke vej til den eksperimente-

ling/institut er kendetegnet ved ovenstående for-

rende organisation

hold. Som det fremgår af figur 6.1, er der helt
overordnet meget stor forskel på ledernes og un-

I baselinestudiet identificerede vi på baggrund af

dervisernes/lærernes vurdering. Lederne er gene-

blandt andet interview med ledere en række forud-

relt mere positive end underviserne. Et af de ste-

sætninger, som skulle være til stede for, at man

der, hvor det særligt kommet til udtryk, er i forhold

kan karakterisere en organisation som eksperi-

til ledernes og undervisernes vurdering af, hvorvidt

menterende. Disse forudsætninger er:

møde- og samarbejdskulturen fremmer kvalitetsudvikling. Her mener 88 pct. af lederne på IHK,




Evaluerings- og kvalitetsarbejde er en integre-

Metropol og KEA, at dette i meget høj eller høj

ret del af den daglige drift og udvikling

grad gør sig gældende, mens det blot gælder for

Møde- og samarbejdskulturen fremmer kvali-

30 pct. af underviserne på de samme institutioner.

PROGRAM 3: DEN EKSPERIMENTERENDE ORGANISATION
Hele grundtanken bag Uddannelseslaboratoriet er, at der på trods mange års målrettet indsats for at sikre større attraktivitet og gennemsigtighed i uddannelsessystemet, stadig er for få, der tager uddannelse og
for mange, der falder fra undervejs eller skifter uddannelse og skal starte forfra. Der er således behov for at tænke
anderledes – både hvad angår det man fokuserer på, og måden man gør det på.
Målet med program 3 er at udvikle og udbrede en ny eksperimenterende tilgang til de erhvervsrettede
skolers ledelse, organisering og udviklingsarbejde. Det handler bl.a. om at gøre op med et uddannelsessystem, som
virker ud fra en fasttømret tænkning mellem fx virksomhed/skole, akademisk/erhvervsrettet,
kort/lang eller ung/voksen. Revitaliseringen af forsøgstraditionen er således et middel til at bryde op med og transformere disse uhensigtsmæssige modpoler. Og forsøgstraditionen forudsætter for det første, at man udfordrer konventionen – og dermed også, at organisationerne er bevidste om, hvad man udfordrer og hvordan. Programmet Den
eksperimenterende organisation er således fundamentet bag de resterende programmer, i og med det handler om at
sætte organisationen i stand til at arbejde med den eksperimentelle tilgang og om at inkorporere omverdenens behov
i uddannelsesinstitutioner. Målet med programmet er at udvikle et nyt organisations- og ledelseskoncept til uddannelsesorganisationer, som retænker styring, kvalitet og udvikling på en måde, så det i højere grad understøtter en eksperimenterende tilgang.
Temaer for uddannelseseksperimenter:
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Kvalitet og styring med afsæt i praksis



Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer med fokus på opgaven
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På erhvervsskolerne gælder det for hhv. 60 pct. af

Både lederne og underviserne er noget mere posi-

lederne og 30 pct. af underviserne. Lederne vurde-

tive i deres vurdering af, hvorvidt deres afdeling er

rer også i højere grad end underviserne, at der er

kendetegnet ved, at evaluerings- og kvalitetsar-

samarbejde på tværs af uddannelser og fagteams.

bejde er en integreret del af den daglige drift og

En af forklaringerne på denne forskel kan være, at

udvikling. Over 60 pct. af alle lederne samt under-

lederne i højere grad sidder med i tværfaglige te-

viserne på Metropol, IHK og KEA mener, at dette i

ams i kraft af deres lederstilling.

meget høj eller høj grad gør sig gældende. Lærerne på erhvervsskolerne er noget mere negative

Det er endvidere værd at bemærke, at der konse-

i deres vurdering. Her er det blot 36 pct., der me-

kvent er en lavere andel af ledere og lærere på

ner, at evaluerings- og kvalitetsarbejde er en inte-

erhvervsskolerne, som vurderer, at deres afdeling i

greret del af den daglige drift og udvikling.

meget høj eller høj grad er kendetegnet ved de
fem forhold.

I forhold til om evaluerings- og kvalitetsarbejde er
baseret på den seneste viden (fra aftagere, forsk-

Fokus på slutmål fremfor proces/tiltag knytter

ning mv.), er der meget stor forskel på ledernes

blandt andet an til, at man i forbindelse med udvik-

vurdering

lingsprojekter ofte har en tendens til at fokusere på

lerne/erhvervsakademierne og erhvervsskolerne.

metoden og processen fremfor, hvad målet er, og

Mens 69 pct. af lederne på professionshøjsko-

hvordan det skal nås. Her er der en lavere andel af

lerne/erhvervsakademierne mener dette i meget

lederne, der vurderer, at deres afdeling/institut er

høj eller høj grad kendetegner deres afdeling,

kendetegnet ved fokus på slutmål frem for proces.

gælder dette kun for 25 pct. af lederne på er-

Som det fremgår nedenfor, vurderer hhv. 57 pct.

hvervsskolerne. Det samme billede er at finde

og 40 pct. af lederne, at dette i meget høj eller i høj

blandt underviserne. Umiddelbart er dette ikke

grad gør sig gældende. Blandt underviserne er det

overraskende taget i betragtning af, at over halv-

hhv. 41 pct. og 29 pct.

delen af lederne på erhvervsskolerne og undervi-

på

hhv.

professionshøjsko-

FIGUR 6.1
I hvilken grad vurderer du, at din afdeling/institut er kendetegnet ved følgende… I meget høj grad/i høj
grad, pct.
Evaluerings- og

Møde- og samar-

Samarbejde

Fokus

Evaluerings- og

kvalitetsarbejde

bejdskulturen

på tværs af

på slut-

kvalitetsarbejde

er en integreret

fremmer kvalitets-

uddannelser

mål frem

er baseret på

del af den dag-

udvikling

og fagteams

for pro-

den seneste

ces/tiltag

viden (fra afta-

lige drift og
udvikling

N

gere, forskning
mv.)

Leder
Underviser

PBA/EA

69

88

51

57

69

16

EUD

60

60

40

40

25

20

PBA/EA

61

39

32

41

42

124

EUD

36

30

23

29

19

181
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serne og lærerne vurderer, at deres afdeling kun i

både nationalt og internt på partnerinstitutionerne.

nogen eller mindre grad eller slet ikke arbejder

DAMVAD har kortlagt i alt 211 projekter på institu-

målrette og systematisk med at inddrage aftage-

tionerne og 469 projekter på landsplan, som er

rene i udviklings af uddannelserne jf. figur 5.1 i

afsluttet eller igangsat i perioden 2010-2012 (maj).

kapitel 5.
Størstedelen af underviserne (74 pct.) og lærerne
I forlængelse af ovenstående er lederne blevet

(77 pct.) oplever dog kun i nogen grad, mindre

spurgt ind til, hvad de anser, som den største le-

grad eller slet ikke, at de har tilstrækkelig viden

delsesmæssige udfordring. Dette er der meget

om, hvilke udviklingsprojekter, der for øjeblikket er

forskellige bud på. Flere ledere fremhæver, at drift

i gang på deres institution jf. figur 6.2. Det er såle-

fylder meget i det daglige arbejde. Der er endvi-

des kun én ud af fire, som oplever at have tilstræk-

dere flere ledere, som fremhæver, at der mangler

kelig viden om udviklingsprojekter.

en klar forståelse af, hvad det vil sige at være en
En større andel af lederne oplever at have til-

eksperimenterende organisation.

strækkelig viden om udviklingsprojekter på deres
6.2

Underviserne/lærerne har begrænset

institution

viden om udviklingsprojekter på deres

serne/lærerne. Det er dog værd at bemærke, at

sammenlignet

med

institution

hhv. 6 pct. og 15 pct. af lederne på professionshøjskolerne/erhvervsakademierne

og

undervi-

erhvervs-

skolerne angiver, at de kun i mindre grad har til-

Udviklingsprojekter er en elementær del af det at

strækkelig viden om udviklingsprojekter. Dertil

arbejde eksperimenterende. Baselinestudiet viser

kommer, at 5 pct. svarende til én leder på en er-

i den forbindelse, at der hvert år igangsættes man-

hvervsskole angiver, at han/hun slet ingen viden

ge udviklingsprojekter på uddannelsesområdet;

har.

FIGUR 6.2
Oplever du at have tilstrækkelig viden om, hvilke udviklingsprojekter, der for øjeblikket er i gang på din
institution? pct.

Leder

Underviser

Niveau

I meget høj
grad

I høj grad

PBA/EA

38

EUD

I nogen

I mindre

grad

grad

13

44

5

55

PBA/EA

8

EUD

6

Slet ikke

N

6

0

16

20

15

5

20

18

40

23

11

124

16

33

31

14

181
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FIGUR 6.3
Hvor får du viden om udviklingsprojekter fra? (kun dem, som har viden om udviklingsprojekter i meget høj
grad, i høj grad eller i nogen grad), flere svar mulige, pct.

Underviser

Niveau

Afdelings-møder

Via leder

PBA/EA

63

EUD

56

Via intranet/

Via hjemme-

nyhedsbreve

side

70

54

15

195

65

66

22
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N

Bemærk at der er stor forskel mellem lærerne på

den om, hvad der er igangsat af udviklingsprojek-

erhvervsskolerne. Blandt lærerne på SOSU C er

ter på deres uddannelsesinstitution. Enkelte stude-

der 40 pct., der angiver, at de i meget høj eller i høj

rende/elever kan huske, at de havde hørt om et

grad har tilstrækkelig viden om udviklingsprojekter.

enkelt eller to udviklingsprojekter, men taget i be-

På TEC og CPH West gælder dette 17 pct. af un-

tragtning, at der er igangsat/afsluttet 211 udvik-

derviserne.

lingsprojekter på uddannelsesinstitutionerne i perioden 2010-2012, er elevernes/de studerendes vi-

Ser vi nærmere på, hvor underviserne får informa-

den meget begrænset.

tion om udviklingsprojekter fra, kommer den, som
det fremgår af figur 6.3. fra forskellige kilder. Størstedelen af underviserne angiver, at de får infor-

6.3

Flertallet af lederne og underviserne har
deltaget i et udviklingsprojekt

mationen via deres leder eller på afdelingsmøder,
men en del får også information via intranet eller

Den manglende viden om udviklingsprojekter

hjemmeside. En del undervisere angiver endvi-

blandt underviserne og lærerne skyldes dog i de

dere, at de får informationen via mere uformelle

fleste tilfælde ikke manglende deltagelse. Som det

samtaler med kollegaer eller via netværk.

fremgår af figuren nedenfor, har 71 pct. af underviserne på professionshøjskolerne og erhvervsaka-

Uddannelseslaboratoriet er faktisk et godt eksem-

demierne deltaget i et udviklingsprojekt inden for

pel på, at viden om udviklingsprojekter ikke udbre-

det seneste år. Det sammen gælder for 53 pct. af

des. Selvom der er tale om et stort udviklingspro-

lærerne på erhvervsskolerne.

jekt, der har været i gang i mere end et år, angiver
hele 60 pct. af underviserne på Metropol, IHK og
KEA samt 40 pct. af lærerne på TEC, CPH West
og SOSU C, at de ikke kender Uddannelseslaboratoriet, jf. figur 6.4.

FIGUR 6.5
Har du deltaget i et udviklingsprojekt indenfor det
seneste år?
100%
80%

FIGUR 6.4
Ledernes og undervisernes kendskab og deltagelse i Uddannelseslaboratoriet, pct.
Kender
UddX
(pct.)
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deltaget
i UddX
(pct.)

PBA/EA

100

44

16

EUD

100
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20
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40

33

124/49

EUD

60
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181/108
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Det skal her bemærkes, at der er markant forskel

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og undervisere

på lærerne på hhv. SOSU C og TEC/CPH West.
Ser vi på de studerende viden om udviklingsprojekter, så afslører fokusgruppeinterviewene, at eleverne/de studerende har meget lidt eller ingen vi-

Blandt lærerne på SOSU C har hele 75 pct. deltaget i et udviklingsprojekt inden for det seneste år,
mens det samme gør sig gældende for 46 pct. af
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lærerne på TEC/CPH West. Blandt lederne er der

En kendt problemstilling er, at det ofte er de sam-

over 80 pct., som deltaget i et udviklingsprojekt

me undervisere, som deltager i udviklingsprojekter

inden for det seneste år.

(Jensen 2012:49) Det fremgår heller ikke om de

2

ca. 30 pct. af underviserne/lærerne, som ikke har
Deltagelse i udviklingsprojekter er en forudsætning

deltaget i et udviklingsprojekt indenfor det seneste

for, at underviserne og lederne opbygger kompe-

år, er en gruppe undervisere, som sjældent delta-

tencen til at arbejde udviklingsbaseret. Det fremgår

ger i udviklingsprojekter. I forlængelse af dette

dog ikke her, hvor mange og hvor store de udvik-

vurderer

lingsprojekter, som underviserne/lærerne har del-

hvervsskolerne, at der kun i mindre grad eller slet

taget i, er. Der er generelt meget stor forskel på

ikke er en jævn fordeling af udviklingsaktiviteter på

størrelsen af udviklingsprojekter. Fx viser en kort-

lærerne jf. figur 6.6. Blandt lederne på Metropol,

lægning af eksternrettede udviklingsprojekter, at

IHK og KEA er der 31 pct., som mener, at der kun i

der er stor spændvidde i størrelsen på projekterne.

mindre grad er en jævn fordeling. En del af dette

Professionshøjskolerne gennemfører alt lige fra

kan skyldes, at nogle undervisere ikke tildeles tid til

projekter på under 100.000 kr. til projekter på over

udviklingsaktiviteter, men det kan også skyldes

1

10 mio. kr. (DEA 2012 ).

over

halvdelen

af

lederne

på

er-

forskelle i undervisernes lyst til at deltage i udviklingsaktivitet. 75 pct. af lederne på erhvervssko-

FIGUR 6.6
I hvilken grad passer følgende udsagn på din afdeling… (kun ledere) Pct.
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lerne og 38 pct. af lederne på professionshøjsko2
1

DEA, FTF og Professionshøjskolernes Rektorkollegium
(2012): ”Professionshøjskolerne: Et potentiale for innovation”.
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lerne og erhvervsakademierne angiver i forlæn-

udviklingsprojekter, eller at de har haft meget un-

gelse heraf, at det i meget høj grad eller i høj grad

dervisning.

er de samme, der ønsker at indgå i udviklingsaktiviteter. Endvidere angiver langt størstedelen af

6.4

Udviklingsprojekter bygger kun i

lederne på erhvervsskolerne (80 pct.), at det kan

begrænset omfang på viden fra tidligere

være svært at motivere lærerne til at deltage i ud-

udviklingsprojekter

viklingsaktiviteter. Det samme gælder 57 pct. af
lederne

på

professionshøjskolerne/erhvervs-

akademierne.

En kendt problemstilling i forbindelse med udviklingsprojekter er, at man ofte ikke bygger videre på
tidligere udviklingsprojekter. Som det fremgår af

20 pct. af lederne på erhvervsskolerne og 44 pct.

figur 6.8, angiver størstedelen af både undervi-

af lederne på professionshøjskolerne og erhvervs-

serne og lederne, at de interne udviklingsprojekter

akademierne angiver endvidere, at der i meget høj

kun i nogen eller mindre grad bygger på resultater

eller i høj grad er formelle barrierer, som hindrer

fra tidligere udviklingsprojekter. 50 pct. af lederne

medarbejdernes deltagelse i udviklingsaktiviteter.

på

En nyliggjort offentliggjort DEA-analyse viser fx, at

vurderer, at udviklingsprojekter kun i nogen grad

arbejdstidsreglerne udgør en barriere for undervi-

bygger videre på tidligere projekter. Det samme

sernes deltagelse i udviklingsprojekter. De fleste

gælder hele 75 pct. af lederne på erhvervssko-

underviseres timer fordeles nemlig ved starten af

lerne. Blandt underviserne er der 44 pct., der me-

et semester eller et år. Det gælder også timer til

ner, at udviklingsprojekter kun i nogen grad bygger

udviklingsprojekter. Men i modsætning til under-

videre på tidligere projekter. Til gengæld er der 39

visningsopgaver er det langt sværere at planlægge

pct., der kun mener, at udviklingsprojekter kun i

alle udviklingsaktiviteter på forhånd. Dette hæm-

mindre grad eller slet ikke bygger videre på tidli-

mer fleksibiliteten og har i værste fald den konse-

gere udviklingsprojekter. Det samme gælder læ-

kvens, at opgaven enten skal løses i overtid eller

rerne på erhvervsskolerne.

at man fravælger udviklingsopgaven (DEA 2013).

professionshøjskolerne/erhvervsakademierne

3

I baselinestudiet pegede lederne på, at en af årsaLærerne/underviserne er også blevet spurgt ind til,

gerne til, at udviklingsprojekterne ikke bygger vi-

hvad der er den primære årsag til, at de ikke har

dere på resultater af tidligere projekter, kan være,

deltaget i et udviklingsprojekt inden for det seneste

at underviserne og lederne ofte har en ”not inven-

år. Ca. 36 pct. af lærerne/underviserne angiver, at

ted here”-tilgang til resultater fra udviklingsprojek-

de ikke har deltaget i udviklingsprojekter, fordi der

ter. Hermed menes, at resultaterne af udviklings-

ikke var afsat tid til det. Og 26 pct. af lærerne på

projekter ikke anses som gyldige, hvis ikke pro-

erhvervsskolerne og 8 pct. af underviserne på Me-

jektet er gennemført i den samme kontekst og med

tropol, IHK og KEA angiver, at de ikke har deltaget

den samme gruppe elever/studerende.

i et udviklingsprojekt, fordi der ikke har været

handler dog ikke kun om indstilling, men også om

igangsat projekter på deres afdeling/institut. De

at man i designet af mange udviklingsprojekterne

resterende angiver forskellige grunde, som fx at de

ikke har nok fokus på, at den viden, der genereres,

er nyansatte, at de har prioriteret ikke at deltage i

skal kunne bruges i en anden kontekst. Ulempen

Dette

ved at der ikke bygges videre på resultater fra ek3

sisterende udviklingsprojekter er, at man risikerer
DEA (2013): ”Fra timetælleri til ledelsestomrum”
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at bruge ressource på at teste metoder mv., som

indflydelse på dette. Det samme gælder under

allerede er afprøvet - og i værste fald replicerer

halvdelen af underviserne. Her er det hhv. 47 og

man blot tidligere udviklingsprojekter, som ikke

37 pct., der har haft indflydelse på hvilken pro-

virkede.

blemstilling, udviklingsprojektet skulle adressere.

FIGUR 6.7
Ledernes og undervisernes indflydelse på problemstilling (kun dem, som har deltaget i udviklingsprojekt inden for det seneste år), pct.

Adspurgt hvorfor de kun i mindre grad eller slet

Niveau

Leder
Underviser

Meget
høj/høj
grad

ikke har haft indflydelse, svarer størstedelen af
underviserne på Metropol, IHK og KEA (60 pct.), at
N

dette skyldes, at problemstillingen var defineret på
forhånd af opdragsgiver. Blandt lærerne på erhvervsskolerne angiver over halvdelen, at den
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69

13

manglende indflydelse skyldes, at projektet alle-

EUD

65

17
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PBA/EA
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88

udarbejdet.

EUD

37

96
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6.5

Underviserne og lederne oplever en strategisk forankring af udviklingsprojekter

At man ikke inddrager resultater fra tidligere projekter, skyldes dog ikke nødvendigvis manglende

En anden kendt problemstilling i forhold til udvik-

indflydelse på problemstillingen, som projektet ta-

lingsprojekter er, at uddannelsesinstitutionen over-

ger udgangspunkt i. Figur 6.7 viser nemlig, at over

ordnede strategi ikke sætter retning for, hvilke ud-

60 pct. af lederne i meget høj eller høj grad havde
FIGUR 6.8
Bygger de interne udviklingsprojekter, der igangsættes på din institution/afdeling, efter din mening på resultater fra tidligere udviklingsprojekter (både fra egne udviklingsprojekter og interne udviklingsprojekter
gennemført på andre institutioner)? Pct.
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dannelsesprojekter, der igangsættes. I baseline-

6.6

Inddragelse af studerende i udviklingsprojekter

studiet fremhævede lederne således, at en af ledelsesudfordringerne på institutionerne netop er en
strategisk prioritering af, hvorfor der sættes pro-

Studerendes involvering i udviklingsprojekter er

jekter i gang, hvad man vil opnå dermed og ikke

vigtig. I udviklingskontrakter er der da også en in-

mindst, hvad der kommer ud af det, og hvordan

dikator, som netop går på andelen af studerendes

denne viden skal forankres i en ændret praksis.

afsluttende opgaver (både PB og EA), der tager

FIGUR 6.9
Oplever du, at uddannelsesinstitutionens overordnede strategi sætter retning for, hvilke udviklingsprojekter, der igangsættes? Pct.

afsæt i institutionens forsknings- og udviklingsprojekter og/eller et konkret samarbejde med ekstern
aktør fra praksis. Som det fremgår nedenfor angiver over halvdelen af de ledere og undervisere, der
har deltaget i et udviklingsprojekt inden for det seneste år, at studerende har deltaget som projekt-

100

deltagere. Lederne på Metropol, IHK og KEA ad-

80

skiller sig ved, at en højere andel (77 pct.) har del-

60

taget i udviklingsprojekter, hvor studerende delta-

40
20

Nej

ger som projektdeltagere. Til sammenligning gæl-
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der det for 59 pct. af lederne på erhvervsskolerne,
og hhv. 53 pct. og 52 pct. af underviserne og læ-

0
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EUD
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rerne.
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Som det fremgår af figur 6.9 angiver størstedelen

FIGUR 6.10
Studerende deltager som projektdeltagere i udviklingsprojekt? (kun dem, som har deltaget i udviklingsprojekt inden for det seneste år), pct.
Leder

IHK, Metropol og KEA dog, at de oplever, at uddannelsesinstitutionens overordnede strategi sæt-

Underviser

ter retning for, hvilke udviklingsprojekter, der
igangsættes. På erhvervsskolerne gælder dette for

Ja

N

PBA/EA

77

13

EUD

59

17

PBA/EA

53

88

EUD

52

96

Niveau

af lederne (88 pct.) og underviserne (70 pct.) på
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55 pct. af lederne og 48 pct. af lærerne. Det skal
her bemærkes, at der er markant forskel på lærerne på TEC/CPH West og SOSU C. På
TEC/CPH West er det 39 pct., der oplever, at strategien sætter retning for, hvilke projekter der
igangsættes, mens dette gælder 73 pct. af lærerne
på SOSU C.

Inddragelsen af det studerende kan have mange
forskellige former: som studentermedarbejder på
projekter, i studiestillinger, som trainee og ved at
bacheloropgaven skrives i tilknytning til et udvik4

lingsprojekt (Jensen et al. 2012:54). Spørgsmålet
er i forlængelse heraf, hvilken form og omfang de
studerendes deltagelse har haft.
4

Jensen, Torben Pilegaard et al. (2012): Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion. Kortlægning og kvalitative studier. Kbh., AKF.
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I den forbindelse er der enkelte praktiksteder, som

på forankring, mens hhv. 35 pct. og 30 pct. mener,

efterspørger, at samarbejde om bacheloropgaver

at der i nogen grad er fokus på dette.

mv. formaliseret, og at man bør brede det ud, så
det fx ikke kun er de store hospitalsafdelinger eller

Forankring af udviklingsprojekter indebærer ikke

store virksomheder, som samarbejder med stude-

nødvendigvis, at projektet videreføres i samme

rende om projekter.

form, men kan også ske ved, at undervisningspraksissen ændres. Deltagelse i udviklingsprojek-

6.7

Forankring af udviklingsprojekter – et

ter er således en måde, hvorpå undervisnings-

overset område

praksissen

kan

forandres

blandt

undervi-

serne/lærerne, fx ved at de opnår nye viden om
Ser vi nærmere på forankringen af udviklingspro-

det felt de underviser indenfor eller viden om pæ-

jekter, er der delte meninger om, hvorvidt der er

dagogiske metoder, som de kan anvende i under-

fokus på dette på uddannelsesinstitutioner jf. figur

visningen. De flest ledere såvel som undervisere

6.11. Størstedelen af lederne på IHK, Metropol og

vurderer dog, at den viden, der skabes via udvik-

KEA mener, at der i meget høj eller høj grad er

lingsprojekter, kun i nogen eller mindre grad er

fokus på forankring. Blandt underviserne på disse

med til at forandres deres undervisningspraksis jf.

institutioner er det 42 pct., der mener dette. 35 pct.

figur 6.12. Vi har også spurgt lederne, hvorvidt de

mener, at det kun gælder i nogen grad, mens 19

mener, at den viden, der skabes via udviklings-

pct. mener, der kun i mindre grad er fokus på for-

projekter, er med til at forandre medarbejdernes

ankring. De resterende 5 pct. mener, at der slet

undervisningspraksis. Og her tegner der sig et lig-

ikke er fokus på forankring. På erhvervsskolerne er

nende billede. Hele 69 pct. af lederne på Metropol,

lederne og underviserne mere enige. Her er det

IHK og KEA og 80 pct. af lederne på TEC, CPH

hhv. 40 pct. af lederne og 30 pct. af lærerne, som

West og SOSU C mener, at dette kun sker i nogen

mener, at der i meget høj eller i høj grad er fokus

grad jf. figur 6.13.

FIGUR 6.11
Er der fokus på forankring af udviklingsprojekter på din institution? Pct.
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EUD
Underviser

Adspurgt hvorfor viden fra udviklingsprojekter kun i

på 1) institut/afdelingsniveau, 2) på tværs af un-

mindre grad eller slet ikke er med til at forandre

derviser/lærerteams og 3) på tværs af uddannel-

deres undervisningspraksis fremhæver flere ledere

ser.

såvel som undervisere, at dette i høj grad skyldes
manglende kommunikation. De har simpelthen

Helt overordnet vurderer en større andel af lederne

ikke viden om, hvilke projekter der er gennemført,

end undervisere/ledere, at der i meget høj eller høj

og hvad resultaterne var, hvilket gør det svært at

grad er fokus på videndeling på de tre niveauer jf.

ændre ens undervisningspraksis. Flere beskriver,

tabellen nedenfor. Igen er lederne generelt mere

at når et udviklingsprojekter er afsluttet og pen-

positive i deres vurdering ligesom lederne på Me-

gene brugt, så fjernes fokus og de allokerede

tropol, IHK og KEA også er mere positive end le-

medarbejdere, og så er der ingen til at formidle

derne på erhvervsskolerne. Fx angiver 82 pct. af

erfaringerne videre. Enkelte peger også på mang-

lederne på Metropol, IHK og KEA, at der i meget

lende viljen til at handle på baggrund af resultater

høj eller høj grad er fokus på videndeling på insti-

fra andres udviklingsprojekter.

tut/afdelingsniveau, mens det gælder 55 pct. af
lederne på erhvervsskolerne. Til gengæld er der

6.8

Videndeling halter

større overensstemmelse mellem lederne og lærernes svar på erhvervsskolerne end på Metropol,

Det sidste område, vi skal se nærmere på, er vi-

IHK og KEA. Blandt underviserne er det nemlig

dendeling. Videndeling handler også om vidende-

kun 37 pct., der mener, at der i meget høj eller høj

ling i forhold til udviklingsprojekter, men vi ser her

grad

på videndeling mere generelt. Helt konkret har vi

tut/afdelingsniveau. Samme billede gør sig gæl-

spurgt ind til ledernes og undervisernes/lærernes

dende, når vi ser på videndeling på tværs af un-

vurdering af, hvorvidt der er fokus på videndeling

derviser/lærerteams. 55 pct. af lederne og 40 pct.

er

fokus

på

videndeling

på

insti-

FIGUR 6.12
Er den viden, der skabes via udviklingsprojekter, med til at forandre din (undervisnings)praksis? Pct.
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FIGUR 6.13
Er den viden, der skabes via udviklingsprojekter, med til at forandre medarbejdernes undervisningspraksis? Pct,
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af lærerne på erhvervsskolerne mener, at der i
meget høj eller i høj grad er fokus på dette. Blandt
lederne på Metropol, IHK og KEA gælder det 75
pct. af lederne, men blot 46 pct. af underviserne.
Det er ikke overraskende, at en lille andel af ledere
og undervisere/lærere mener, at der er en meget
høj eller høj grad af fokus på at videndeling på
tværs af uddannelser. Det skyldes ofte, at der ikke
er meget tradition for videndeling på tværs af uddannelser, og/eller at uddannelserne ofte ikke ligger på samme lokalitet. Som det fremgår af figur
6.14, mener 25 pct. af lederne og 13 pct. af underviserne på Metropol, IHK og KEA, at der i meget
høj eller høj grad er fokus på videndeling på tværs
af uddannelse. Blandt ledere og lærere på erhvervsskolerne er det hhv. 5 og 11 pct.

FIGUR 6.14
Er der fokus på videndeling… (i meget høj grad/i høj grad), pct.
Niveau
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På institut/ afdelingsniveau
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På tværs af underviser/ lærerteams
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Appendiks 1: Metode

7.1

Spørgeskemaundersøgelse blandt under-

Udarbejdelse og validering af spørgeskemaet

visere og ledere

Spørgeskemaet er udviklet af konsulenter fra
DAMVAD. Der er udviklet fire spørgeskemaer, ét til

DAMVAD har gennemført en survey blandt ledere

hver af de fire målgrupper. I appendiks 2 ses spør-

og undervisere på seks feltinstitutioner. Formålet

geskemaet, der er sendt ud til lærerne på er-

med undersøgelsen var at indhente en vurdering

hvervsskolerne, og spørgeskemaet som er sendt

af:

ud til lederne.








Ledernes forståelse af den eksperimenterende
organisation, og hvad der udfordrer arbejdet

For at styrke validiteten af undersøgelsen blev

hermed.

spørgeskemaet pilottestet af 1-2 respondenter på

Ledernes vurdering af, hvad der skal til for at

fra hver af de fire målgrupper: ledere på professi-

styrke den eksperimenterende organisation.

onshøjskolerne/erhvervsakademierne, ledere på

Undervisernes vurdering af arbejdet med den

erhvervsskolerne, undervisere på professionshøj-

eksperimenterende organisation, og hvad der

skolerne/erhvervsakademierne og lærere på er-

skal til for at styrke den.

hvervsskolerne. De udvalgte pilottestere fik forud

Undervisernes vurdering af arbejdet med ta-

for testen tilsendt spørgeskemaet og blev bedt om

lentudvikling, innovation og praksisorientering

at udfylde det. Herefter blev de per telefon bedt om

(program 1 og 2), og hvad der skal til for at

at forholde sig til, om spørgsmål, svarkategorier og

styrke dette.

begreber, der blev anvendt i skemaet, var relevante, forståelige og dækkende. Desuden blev der

Populationen

spurgt ind til, om der var centrale emner, som

Populationen består af ledere på TEC, SOSU C,

mentes at være udeladt i spørgeskemaet. Pilotte-

IHK, KEA, Metropol og undervisere på de sund-

stene førte til, at spørgeskemaet blev lettere revi-

hedsfaglige og tekniske uddannelser på samme

deret.

institutioner. Kontaktoplysningerne på ledere og
undervisere er indsamlet af UddX. Der er forskel

Udsendelse og rykkerprocedurer

på, hvor mange kontaktoplysninger, der blev ind-

Spørgeskemaundersøgelsen blev udsendt per e-

samlet på hver af institutionerne, hvilket især af-

mail d. 22. november 2012 via survey-programmet

spejler, at der er forskel på, hvor meget den en-

Enalyzer. Alle svarpersoner, der ikke havde besva-

kelte institution er involveret i Uddannelseslabora-

ret spørgeskemaet, modtog efterfølgende en re-

toriet.

minder per e-mail d. 30. november. Efter deadline
(d. 5. december) blev udsendt anden og sidste

FIGUR 7.1
Oversigt over indkomne svar og svarprocent fordelt på de fire målgrupper
Ledere EUD

Ledere PBA/EA

Undervisere EUD

Undervisere
PBA/EA

Population

25

24

494

322

Indkomne svar

20

16

181

124

Svarprocent

80

66,7

36,6

38,5
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rykker. Undersøgelsen blev lukket for besvarelser

svar og uddannelsesinstitutionens andel i populati-

10. december 2012.

onen. Dette ses eksempelvis for PBA/EA-ledere,
hvor kun halvdelen af KEA-lederne er repræsente-

Svarprocent og bortfaldsanalyse

ret i spørgeskemaundersøgelsen i forhold til po-

Populationen bestod ved skemaets første udsen-

pulationen. Forskellen kan tilskrives den relativt

delse af 865 respondenter. Fordelingen på de fire

lille populationstørrelse blandt lederne, hvor en

målgrupper fremgår af figur 7.1.

enkelt besvarelse får stor betydning for den procentvise fordeling. Blandt gruppen af erhvervsud-

Et af de væsentligste parametre for, at de ind-

dannelseslærerne er TEC-undervisere svagt un-

komne svar kan betragtes som repræsentative, og

derrepræsenteret og SOSU C-undervisere er svagt

at resultaterne dermed er brugbare er, at der ikke

overrepræsenteret i forhold til deres fordeling i den

er skævt bortfald i de indkomne svar. Skævt bort-

samlede population. For underviserne på professi-

fald betyder, at der er grupper af respondenter, der

onshøjskolerne og erhvervsakademierne fordeler

undlader at besvare undersøgelsen, eller som har

svarprocent på uddannelsesinstitutionerne sig lige-

en lavere svarprocent end respondenterne gene-

ligt i forhold til andel i populationen. På baggrund

relt. DAMVAD har derfor foretaget en bortfalds-

af de analyserede parametre vurderer DAMVAD,

analyse. I praksis betyder det, at der er blevet kon-

at undersøgelsen samlet set kan betragtes som

trolleret for skævt bortfald ved at sammenligne for-

repræsentativ for populationen. DAMVAD mener

delingen af de indkomne svar i forhold til forde-

derfor, at man kan drage konklusioner, der er re-

lingen af populationen i forhold til uddannelsesin-

præsentative for den samlede population.

stitution. Figur 7.2 viser populationen og indkomne
svar fordelt på uddannelsesinstitution. For begge
ledergrupper er der en mindre forskel på indkomne

FIGUR 7.2
Oversigt over fordeling af svar på uddannelsesinstitutioner, pct.
TEC

SOSU C

CPH

KEA

IHK

Metropol

N

WEST
Ledere EUD

Population

80

8

12

-

-

-

25

Indkomne

80

5

15

-

-

-

20

svar
Ledere

Population

-

-

-

12,6

20,8

66,6

24

PBA/EA

Indkomne

-

-

-

6,3

18,7

75

16

svar
Undervisere

Population

81,1

17,3

1,6

-

-

-

494

EUD

Indkomne

74,6

24,3

1,1

-

-

-

181

svar
Undervisere

Population

-

-

-

2,2

10

87,8

322

PBA/EA

Indkomne

-

-

-

3,3

9,7

87

124

svar

32

AFTAGERUNDERSØGELSE | DET ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSESLABORATORIUM

7.2

Fokusgruppeinterview med ele-

dannelsesudvalg eller direkte involvering i Uddan-

ver/studerende

nelseslaboratoriet.
I oversigten ses de virksomheder/organisationer,

Der

er

gennemført

fire

fokusgruppeinter-

som er interviewet.

views/gruppeinterview med elever og studerende.
Formålet med interviewene var at er at indhente
elevernes og de studerendes vurdering af, hvilke



Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (IHK).

udfordringer Uddannelseslaboratoriet skal være


Alectia (IHK)



Brunata A/S (IHK)

Konkret er der gennemført følgende fokusgrupper:



Hjemmesygeplejen, Frederiksberg (Metropol)



Fokusgruppeinterview med ni elever fra TEC



Diagnostisk Center, Rigshospitalet (Metropol)



Fokusgruppeinterview med fem elever fra SO-

med til at løse



SU C




Hvidovre Hospital, udviklingsafdeling Radiograf (Metropol)

Fokusgruppeinterview med fire studerende fra


IHK.

Klinisk Biokemisk Afd. Rigshospitalet (Metropol)

Fokusgruppe med syv studerende fra Metropol
og KEA



x2

Hvidovre Hospital, røntgenafdelingen (Metropol)

7.3



Telefoninterview med virksomhe-

Hjemmesygeplejen, Københavns Kommune
(Metropol)

der/organisationer


Region Hovedstaden (Metropol)

Der er gennemført 22 telefoninterview med virk-



Hjemmeplejen, Ishøj (SOSU-C)

somheder/organisationer.

inter-



Hjemmeplejen, Herlev (SOSU-C)

viewene var at få indsigt i virksomhedernes vurde-



Hjemmeplejen, Hvidovre (SOSU-C)

ring af:



Hjemmeplejen, Lyngby Taarbæk Kommune



Formålet

med

(SOSU C og Metropol)

Hvilken kultur UddX skal være med til at ændre, og hvilke udfordringer der skal løses for



SU-C)

bl.a. at sikre øget relevans og bedre udnyttelse


af talentpotentiale og øget innovation.


Medicinsk afdeling C, Gentofte Hospital (SOMedicinsk afdeling F, Gentofte Hospital (SOSU-C)

Hvilke processer/tiltag, der skal til for at løse


Malerfirmaet Jacobsen & Ringveis Eftf. (TEC)



SIF-Gruppen (TEC)

Virksomhederne/organisationer er udvalgt af de



Kemp & Lauritzen (TEC)

uddannelsesinstitutioner, hvor der skal gennemfø-



Bøegh El-Anlæg (TEC)

res uddannelseseksperimenter. Forudsætning for



Malerfirmaet Eskildsen A/S (TEC)

disse udfordringer.

at

blive

udvalgt

var,

at

virksomhe-

den/organisationen har et godt kendskab til uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser fx via
løbende praktiksamarbejde, aftagerpaneler, ud-
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8

Appendiks 2: Spørgeskema

Spørgeskema til undervisere på
erhvervsskolerne

Sikring af elevernes overgang fra uddannelse til
arbejdsmarked
Skaffe praktikpladser

Introtekst:

Bedre vejledning

Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium –

Talentudvikling

UddX sigter mod en ændret uddannelsestænkning.

Uddannelse af mere innovative elever

Grundtanken er, at vi skal være meget mere ek-

Frafald og manglende motivation

sperimenterende, når vi tænker uddannelse – bå-

Andet, angiv hvad:

de i forhold til læring, undervisning, organisation og
ledelse.

[B3 single]
Oplever du, at politiske målsætninger har ført

Fem programmer danner ramme om uddannel-

til ændret undervisningspraksis på din afde-

seseksperimenterne:

ling/institut?

1) Kompetencer i verdensklasse

I meget høj grad

2) Nye samspilsformer mellem uddannelse og er-

I høj grad

hverv

I nogen grad

3) Den eksperimenterende organisation

I mindre grad

4) Education on demand

Slet ikke

5) Nye karriereveje
[B4 åbent]
A) BAGGRUNDSOPLYSNINGER
[A1 single]
Kender du udviklingsprojektet ”Det erhvervs-

B3 = I meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad
Giv gerne et eksempel på hvordan har det konkret ført til ændret undervisningspraksis?

rettede Uddannelseslaboratorium (UddX)”?
Ja
Nej (spring til B1)

[B4 multipel]
Arbejder I med følgende på den/de uddannelser
du er tilknyttet?

Har du deltaget eller skal du deltage i uddan-

Systematisk at udvikle elevernes innovationskom-

nelseseksperimenter til UddX?

petence

Ja, jeg har deltaget

Talentudvikling

Nej, men jeg skal deltage

Læringsudbytte og slutkompetencer

Nej

Reducering af frafald
Øget inddragelse af aftagere

B) STRATEGI

I meget høj grad

[B1 single]
Hvad er efter din mening den væsentligste ud-

I høj grad

fordring I som uddannelsesinstitution står

I mindre grad

overfor?

Slet ikke

I nogen grad

(Prioriter 1,2 og 3)
Afdækning af aftagernes behov

34
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[B5 multipel]
Vurderer du, at du har viden og kompetencerne

Nej

til at håndtere følgende:
Systematisk at udvikle elevernes innovationskom-

[C4 single]
Har du inden for det seneste år deltaget i et ud-

petence

viklingsprojekt?

Talentudvikling

Ja (spring til C6)

Reducering af frafald

Nej

Læringsudbytte og slutkompetencer
Øget inddragelse af aftagere
I meget høj grad

[C5 single]
Hvad er den primære årsag til, at du ikke har

I høj grad

deltaget i et udviklingsprojekt?

I nogen grad

Der var ikke afsat tid til det

I mindre grad

Der har ikke været igangsat udviklingsprojekter på

Slet ikke

min afdeling/institut
Andet, angiv hvad:

C) UDVIKLINGSVIDEN
[C1 single]
Oplever du at have tilstrækkelig viden om, hvil-

[C6 single: C4 =ja]
Var der elever involveret i udviklingsprojek-

ke udviklingsprojekter, der for øjeblikket er i

tet/terne, som projektdeltagere?

gang på din institution?

Ja

I meget høj grad

Nej

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad

[C7 single = C4 =ja]
Havde du indflydelse på, hvilken problemstil-

Slet ikke

ling udviklingsprojektet skulle adressere?
I meget høj grad

[C2 mutipel]

I høj grad

I meget høj grad, i nogen grad, i høj grad
Hvor får du viden om udviklingsprojekter fra?

I nogen grad

(Sæt gerne flere kryds)

Slet ikke

I mindre grad

Via leder
Via intranet/nyhedsbreve
Via hjemmeside

[C8 single = C7 = I mindre grad, slet ikke]
Hvad var den primære årsag til, at du kun i

Afdelingsmøder

mindre grad eller slet ikke havde indflydelse

Andet angiv hvad:

op, hvilken problemstilling udviklingsprojektet
skulle adressere?

[C3 single]
Oplever du, at uddannelsesinstitutionens stra-

Projektet var allerede i gang, da jeg blev involveret

tegi sætter retning for, hvilke udviklingsprojek-

Problemstillingen var defineret på forhånd af op-

ter, der igangsættes?

dragsgiver

Ja

Andet, angiv hvad:

Projektbeskrivelsen var udarbejdet
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[C9 single]
Bygger de udviklingsprojekter, der igangsættes

D) KONTAKT TIL AFTAGERE

på din institution/afdeling, efter din mening på

tagere. Med aftagere menes virksomheder og or-

resultater fra tidligere udviklingsprojekter (bå-

ganisationer, som ansætter eleverne efter endt

de interne og eksterne)?

uddannelser herunder praktikvirksomheder og -

I meget høj grad

steder.

De følgende spørgsmål handler om kontakt til af-

I høj grad
I nogen grad
I mindre grad

[D1 single]
I hvilken grad vurderer du, at din afde-

Slet ikke

ling/institut arbejder målrettet og systematisk
med at inddrage aftagerne i udviklingen af ud-

[C10 – single]
Er den viden, der skabes via udviklingsprojek-

dannelserne? (Med aftagere menes virksomheder

ter, med til at forandre din praksis?

efter endt uddannelser herunder praktikvirksomhe-

I meget høj grad

der og - steder.)

I høj grad

I meget høj grad

I nogen grad

I høj grad

I mindre grad

I nogen grad

Slet ikke

I mindre grad

og organisationer, som ansætter dimittenderne

Slet ikke
[C11 single = C10 = I mindre grad, slet ikke]
Hvad er årsagen til, at viden fra udviklingsprojekter ikke er med til at forandre din praksis?

[D2 åbent D1 =I mindre grad, slet ikke]
Hvad er efter din mening årsagen til, at din af-

Åbent

deling kun i mindre grad eller slet ikke arbejder
målrettet og systematisk med at inddrage afta-

[C12 single]
Er der fokus på forankring af udviklingsprojekter på din institution?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[C13 single = C12 = I meget høj grad, I høj grad, I
nogen grad]
Beskriv et konkret eksempel på, hvordan et

gere i udvikling af uddannelserne?
Åbent
[D3 single]
Hvad er din væsentligste form for kontakt med
aftagere?
Praktiksamarbejde
Formelle fora/udvalg
Strategiske partnerskaber
Uformelle fora
Udviklingsprojekter
Andet, angiv hvad: _______________

udviklingsprojekt er forankret

[D4 åbent]
Giv eksempler på, hvordan den viden, du får fra

Åbent

aftagerne, anvendes i udviklingen af uddannelsen(rne)
Åbent
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[D5 single]
Har du inden for det seneste år…

Evaluerings- og kvalitetsarbejde er en integreret

Besøgt en praktikvirksomhed

Møde- og samarbejdskulturen fremmer kvalitets-

Deltaget i et udviklingsprojekt med aftagere som

udvikling

projektdeltager

Samarbejde på tværs af uddannelser og fagteams

Undervist på EVU

Har skarpt fokus på slutmål for tiltag

Været ansat i en praktikvirksomhed

Evaluerings- og kvalitetsarbejde er baseret på den

Afholdt eller deltaget i et arrangement for aftagere

seneste viden (fra aftagere, forskning mv.)

del af den daglige drift og udvikling

fx formidling af ny viden
I meget høj grad
Ja

I høj grad

Nej

I nogen grad
I mindre grad

E) DEN EKSPERIMENTERENDE ORGANISATI-

Slet ikke

ON
Introtekst:
Målet med UddX er at udvikle og udbrede en ny
eksperimenterende tilgang til de erhvervsrettede
skolers ledelse, organisering og udviklingsarbejde.

[E3 single]
Er der fokus på videndeling…
På institut/afdelingsniveau
På tværs af teams
På tværs af uddannelser

Et af de fem programmer (den eksperimenterende
organisation) handler netop om at sætte organisa-

I meget høj grad

tionen i stand til at arbejde med den eksperimen-

I høj grad

telle tilgang og om at inkorporere omverdenens

I nogen grad

behov i uddannelsesinstitutioner. Målet med pro-

I mindre grad

grammet er at udvikle et nyt organisations- og le-

Slet ikke

delseskoncept til uddannelsesorganisationer, som
så det i højere grad understøtter en eksperimente-

[E4 åbent]
Hvad er efter din mening den største udfor-

rende tilgang.

dring i forhold til at sikre videndeling?

retænker styring, kvalitet og udvikling på en måde,

Åbent
[E1 åbent]
Hvad er den væsentligste ledelsesmæssige/organisatorisk barriere i forhold til at få en

[E5 åbent]
Hvad er din mening det vigtigste UddX skal fo-

eksperimenterende organisation på din afde-

kusere på?

ling/institut?

Åbent

Åbent
F) EXODOS
[E2 mutiple]
I hvilken grad vurderer du, at ledelse af din afdeling/institut er kendetegnet ved følgende…

[F1 – open]
Har du noget, du gerne vil tilføje?
__________________________
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[F2 – open]
Tusind tak for din deltagelse. Tryk venligst på
”afslut” for at registre din besvarelse.

Spørgeskemaudkast til ledere på
eud UddX
Introtekst:
Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium –
UddX - sigter mod en ændret uddannelsestænkning. Grundtanken er, at vi skal være meget mere
eksperimenterende, når vi tænker uddannelse –
både i forhold til læring, undervisning, organisation
og ledelse.
Fem programmer danner ramme om uddannelseseksperimenterne:
1) Kompetencer i verdensklasse
2) Nye samspilsformer mellem uddannelse og erhverv
3) Den eksperimenterende organisation
4) Education on demand
5) Nye karriereveje
A) BAGGRUNDSOPLYSNINGER
[A1 single]
Er du…
Uddannelsesleder (niveau 3)
Institut/afdelingschef og lignende (niveau 2)
[A2 single]
Kender du udviklingsprojektet ”Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium (UddX)”?
Ja
Nej (spring til B1)
[A3 single]
Har du deltaget eller skal du deltage i uddannelseseksperimenter under UddX?
Ja, jeg har deltaget
Nej, jeg forventer at deltage
Nej
B) STRATEGI
[B1 single]
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Hvad er efter din mening den væsentligste udfordring, I som uddannelsesinstitution står
overfor?
(Prioriter 1,2 og 3)
Afdækning af aftagernes behov
Sikring af elevernes overgang fra uddannelse til
arbejdsmarked
Bedre vejledning
Skaffe praktikpladser
Talentudvikling
Uddannelse af mere innovative Frafald og manglende motivation
Andet, angiv hvad:
[B2 single]
Føler du, at de politiske problemstillinger og
målsætninger generelt afspejler de problemstillinger du oplever i hverdagen?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[B3 single]
Oplever du, at politiske målsætninger har ført
til en ændret undervisningspraksis på din afdeling/institut?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[B4 åbent]
Giv gerne et eksempel på hvordan har det konkret ført til ændret fokus?
[B5 multipel]
Arbejder I med følgende på den/de uddannelser
du er tilknyttet?
Systematisk at udvikle elevernes innovationskompetence
Talentudvikling
Læringsudbytte og slutkompetencer
Reducerer frafald
Øget inddragelse af aftagere
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I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

Slet ikke

[B6 multipel]
Føler du, at du har viden og kompetencerne til
at håndtere følgende:
Systematisk at udvikle elevernes innovationskompetence
Talentudvikling
Reducering af frafald
Læringsudbytte og slutkompetencer
Øget inddragelse af aftagere

[C2 single]
Oplever du, at uddannelsesinstitutionens overordnede strategi sætter retning for, hvilke udviklingsprojekter, der igangsættes?
Ja
Nej
[C3 single]
Har du inden for det seneste år deltaget i et udviklingsprojekt?
Ja (spring til C6)
Nej
[C4 single]
Hvad er den primære årsag til, at du ikke har
deltaget i et udviklingsprojekt?
Der var ikke afsat tid til det
Der har ikke været igangsat udviklingsprojekter på
min afdeling/institut
Andet, angiv hvad:

I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[B7 single]
Vurderer du, at lærerne har viden og kompetencerne til at håndtere følgende:
Systematisk at udvikle elevernes innovationskompetence, så de studerende får et entreprenant forhold til deres faglighed
Talentudvikling
Reducere frafald
Læringsudbytte og slutkompetencer
Øget inddragelse af aftagere
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
C) UDVIKLINGSVIDEN
[C1 single]
Føler du, at du har tilstrækkelig viden om, hvilke udviklingsprojekter, der for øjeblikket er i
gang på din institution?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad

[C5 single: C3 =ja]
Var der elever involveret i udviklingsprojektet/terne, som projektdeltagere?
Ja
Nej
[C6 single = C3 =ja]
Havde du indflydelse på, hvilken problemstilling udviklingsprojektet skulle adresser?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[C7 single = C6 = I mindre grad, slet ikke]
Hvad var den primære årsag til, at du kun i
mindre grad eller slet ikke havde indflydelse
op, hvilken problemstilling udviklingsprojektet
skulle adresser?
Projektet var allerede i gang, da jeg blev involveret
Projektbeskrivelsen var udarbejdet
Problemstillingen var defineret på forhånd af opdragsgiver
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Andet, angiv hvad:
[C8 single]
Bygger de udviklingsprojekter, der igangsættes
på din institution/afdeling, efter din mening på
resultater fra tidligere udviklingsprojekter (både interne og eksterne)?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[C9 – single]
I hvilken grad passer følgende udsagn på din
afdeling/institut?
Det er altid de samme, der ønsker at indgå i udviklingsaktiviteter
Der er en jævn fordeling af udviklingsaktiviteter på
medarbejderne
Det er svært at motivere medarbejderne til deltagelse i udviklingsarbejde
Der er væsentlige formelle barrierer som hindrer
medarbejdernes deltagelse i udviklingsaktiviteter
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

[C13 single]
Er der fokus på forankring af udviklingsprojekter på din institution?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[C14 single = C13 = I meget høj grad, I høj grad, I
nogen grad]
Beskriv et konkret eksempel på, hvordan et
udviklingsprojekt er forankret
Åbent
D) KONTAKT TIL AFTAGERE
De følgende spørgsmål handler om kontakt til aftagere. Med aftagere menes virksomheder og organisationer, som ansætter eleverne efter endt
uddannelser herunder praktikvirksomheder og steder.

[C11 single = C10 = I mindre grad, slet ikke]
Hvad er årsagen til, at viden fra udviklingsprojekter ikke er med til at forandre din praksis?
Åbent

[D1 single]
I hvilken grad vurderer du, at din afdeling/institut arbejder målrettet og systematisk
med at inddrage aftagerne i udviklingen af uddannelserne? (Med aftagere menes virksomheder
og organisationer, som ansætter dimittenderne
efter endt uddannelser herunder praktikvirksomheder og - steder.)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke

[C12 – single]

[D2 åbent D1 =I mindre grad, slet ikke]

[C10 – single]
Er den viden, der skabes via udviklingsprojekter, med til at forandre din praksis?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
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I hvilken grad vurderer du, at viden, der skabes
via udviklingsprojekter, med til at forandre lærernes praksis?
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
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Hvad er efter din mening årsagen til, at din afdeling kun i mindre grad eller slet ikke arbejder
målrettet og systematisk med at inddrage aftagere i udvikling af uddannelserne?
Åbent

grammet er at udvikle et nyt organisations- og ledelseskoncept til uddannelsesorganisationer, som
retænker styring, kvalitet og udvikling på en måde,
så det i højere grad understøtter en eksperimenterende tilgang.

[D3 single]
Hvad er din væsentligste form for kontakt med
aftagere?
Praktiksamarbejde
Formelle fora/udvalg
Strategiske partnerskaber
Uformelle fora
Udviklingsprojekter
Andet, angiv hvad: _______________

[E1 åbent]
Hvad er den væsentligste ledelsesmæssige/organisatoriske barriere i forhold til at få en
eksperimenterende organisation på din afdeling/institut?
Åbent

[D4 åbent]
Giv eksempler på, hvordan den viden, du får fra
aftagerne, anvendes i udviklingen af uddannelserne
Åbent
[D5 single]
Har du inden for det seneste år…
Besøgt en praktikvirksomhed
Deltaget i et udviklingsprojekt med aftagere som
projektdeltager
Undervist på efteruddannelse
Være ansat i en praktikvirksomhed
Afholdt eller deltaget i arrangementer for aftagere
fx formidling af ny viden
Ja
Nej
E) DEN EKSPERIMENTERENDE ORGANISATION ORGANISATION
Spørgsmål vægtet = 4
Introtekst:
Målet med UddX er at udvikle og udbrede en ny
eksperimenterende tilgang til de erhvervsrettede
skolers ledelse, organisering og udviklingsarbejde.
Et af de fem programmer (den eksperimenterende
organisation) handler netop om at sætte organisationen i stand til at arbejde med den eksperimentelle tilgang og om at inkorporere omverdenens
behov i uddannelsesinstitutioner. Målet med pro-

[E2 mutiple]
I hvilken grad vurderer du, at din afdeling/institut er kendetegnet ved følgende…
Evaluerings- og kvalitetsarbejde er en integreret
del af den daglige drift og udvikling
Møde- og samarbejdskulturen fremmer kvalitetsudvikling
Samarbejde på tværs af uddannelser og fagteams
Fokus på slutmål frem for proces
Evaluerings- og kvalitetsarbejde er baseret på den
seneste viden (fra aftagere, forskning mv.)
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[E3 single]
Er der fokus på videndeling…
På institut/afdelingsniveau
På tværs af lærerteams
På tværs af uddannelser
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Slet ikke
[E4 åbent]
Hvad er efter din mening den største udfordring i forhold til at sikre videndeling?
Åbent
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[E5 åbent]
Hvad er din mening det vigtigste, at UddX skal
fokusere på?
Åbent

[F2 – open]
Tusind tak for din deltagelse. Tryk venligst på
”afslut” for at registre din besvarelse.

F) EXODOS
[F1 – open]
Har du noget, du gerne vil tilføje?
__________________________
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