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1

Baggrund og overordnede konklusioner

1.1

Baggrund

HVAD ER ET BASELINESTUDIE?

Formålet med baselinestudiet er at etablere et so-

Baselinestudiet er et vidensgrundlag, som samler de

lidt vidensgrundlag, som partnerne bag projektet

politiske målsætninger, den nyest policyviden og

”UddX: Det erhvervsrettede uddannelseslaborato-

forskningsbaseret viden. Baselinen skal således tyde-

rium” (fremover benævnt UddX) kan tage ud-

liggøre, hvilke problemstillinger der er centrale i for-

gangspunkt i og anvende til at planlægge uddan-

hold til projektets fem programmer, hvilken viden ud-

nelseseksperimenter inden for de fem programte-

dannelseseksperimenterne skal bygge oven på, og

maer:

hvor uddannelseseksperimenterne skal bidrage med
en forandring – og dermed ny viden om, hvad der

1. Kompetencer i verdensklasse

virker. Dermed er baselinestudiet et centralt redskab i

2. Samarbejde mellem erhverv og uddannelse

en uddannelseseksperimentel tænkning, eftersom det

3. Den eksperimenterende organisation

at skaffe sig viden om, hvad man gør, og hvad man

4. Education on demand

strategisk vil forandre, er afgørende. Baselinestudiet

5. Nye karriereveje.

udpeger ikke, hvor der skal eksperimenteres, men
sikrer et solidt fundament for at de involverede i UddX

Endvidere skal baselinestudiet etablere et referen-

kan foretage denne prioritering jf. punkt 1 og 2 i for-

cepunkt, som projektets fremdrift, resultater og

målet.

effekt kan måles på baggrund af.
1.2

Overordnede konklusioner

Det betyder, at der er tre formål med baselinestudiet:

Under hvert af de fem programmer sammenfatter
vi analysen af det enkelte program og peger på en

1. At understøtte den eksperimentelle arbejdsme-

række fokuspunkter, som partnerne og deltager-

tode ved at bidrage til at arbejdet er funderet i

kredsen skal være opmærksomme på i prioriterin-

viden om feltet og bidrage til at udvikle meto-

gen af uddannelsesuddannelseseksperimenter.

der til videnindsamling
2. At sikre et solidt fundament for at prioritere

Der tegner sig dog også nogle overordnede kon-

uddannelseseksperimenter og bidrage til at

klusioner på tværs af baselinestudiet, som knytter

uddannelseseksperimenterne er nye, værdi-

sig til selve formålet med baselinestudiet og det

skabende og funderet i praksisbaserede pro-

samlede projekt UddX. Det drejer sig om:

blemstillinger
3. At danne grundlag for at måle og vurdere re-

Policy-analyser og forskning

sultaterne og effekterne af uddannelsesek-

Der er meget viden og forskning på de fem pro-

sperimenterne – og hvad der skaber effek-

gramområder, som UddX dækker; dog nogle om-

terne.

råder mere end andet. Fx er der meget lidt forskning i talentbegrebet i uddannelsessektoren eller
forskning i de erhvervsrettede uddannelser set fra
et forvaltningsperspektiv; som fx konsekvenserne
af taxameterstyring. Dernæst er fokus i høj grad på
at kortlægge og analysere udfordringer, mens der
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er forholdsvis lidt viden om, hvilke tiltag, der virker,

man vil opnå dermed og ikke mindst, hvad der

og under hvilke omstændigheder. Konsekvensen

kommer ud af det, og hvordan denne viden skal

er, at tiltag oftere bliver baseret på synsninger end

forankres i en ændret praksis.

på håndfaste antagelser, om hvad der virker for
Ledelse og organisering af uddannelserne

hvem.

Malet med den grove pensel, så er udfordringen
Udviklingsviden

på institutionerne omstillingen fra fagligt organise-

Der igangsættes rigtig mange udviklingsprojekter

rede institutioner til institutioner, som åbner sig

på feltet; både nationalt og internt på partnerinsti-

mere mod omverdenen, og hvor ledelsen går fra

tutionerne. DAMVAD har kortlagt i alt 211 projekter

en faglig ledelse til en strategisk ledelse. Det kræ-

på institutionerne og 469 projekter på landsplan.

ver viden om, hvad der virker, og hvor man vil hen.

Projektporteføljens omfang er en konsekvens af

Derfor er samtænkningen mellem de organisatori-

både bevillingsformer, politisk fokus og uddannel-

ske, de ledelsesmæssige og de pædagogiske til-

sernes arbejdsform, og der kommer rigtig mange

tag afgørende for succesen af UddX.

gode tiltag ud af disse. Ifølge lederne på institutionerne er udfordring derimod en strategisk priorite-

Lovgivningsmæssige rammer

ring af, hvorfor der sættes projekter i gang, hvad

De lovgivnings- og styringsmæssige rammer er un-

BOKS 1.1: DEN EKSPERIMENTERENDE TILGANG

Eksperimenthjul
Planlæg transformation
(Formulering og
målsætning)
Hvilke hypoteser testes?

Viden/handling/praksis
der virker

Hvad skal eksperimentet
forbedre/forandre?

Revidering eller
implementering

Viden/handling/praksis
der udvikles

Udfør eksperiment

Hvad skal udbredes?
Hvad skal stoppes?

Hvad sker der?

Hvad skal korrigeres?

Hvordan sker det?

Hvad skal fastholdes?
Hvad kan implementeres?

Evaluer (analyser)
eksperiment
Hvad blev bedre (effekter)?

Viden/handling/praksis
der udfordres

Hvordan blev det bedre ?
Hvad blev anderledes?

Viden/handling/praksis
afprøves

Hvordan blev det anderledes?
Hvilke barrierer opstod?

Udviklingsgruppen bag Det Erhvervsrettede
uddannelseslab UddX
Kilde: UddX, 2012
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der udvikling. Dog er der på nuværende tidspunkt

ovenfor) er afgørende for at skaffe den kon-

væsentlige begrænsninger i forhold til de områder,

krete viden om tiltagenes resultater og effekter

hvor UddX gerne vil skabe en forandring. Det gælder fx bevægelsen mellem uddannelsesniveauer



Den eksperimentelle metode er også en me-

og mellem uddannelser på samme niveau. Det er

tode, som skal integreres som en ledelsestil-

et mål at eksperimentere med et ”uddannelsernes

gang, der handler om at gå fra at lede på

indre marked” i UddX – men der er et skisma i, at

synsninger til at lede på viden

de rammer, man gerne vil eksperimentere med, i
sig selv er en forhindring.



Prioriter, prioriter, prioriter. Der er lagt op til, at
UddX vil løse mange ting, men hvis det både

Hvad skal UddX?

skal være muligt at sikre, at uddannelsesek-

Ser vi samlet på disse fire tværgående konklusio-

sperimenterne fører resultater og viden samt

ner, så er det i væsentlig grad med til at under-

nye ledelses- og organiseringsformer med sig,

støtte behovet for og formålet med UddX. Det stil-

skal der vælges fra og fokuseres ind. Det er en

ler dog også umiddelbart nogle krav til det samlede

præmis for den uddannelseseksperimentelle

fokus i projektet:


Den eksperimentelle metode (se figuren 1.1

metode.


Evaluering, som skaber sammenhæng mellem

BOKS 1.2: DEN EKSPERIMENTERENDE TILGANG

Programniveau

Projektniveau

Kilde: UddX & DAMVAD, 2012
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projektniveau (de enkelte uddannelsesekspe-

3. En opsummering af vidensgrundlaget fra hvert

rimenter), programniveau og UddX-niveau er

program samt fokuspunkter i forhold til kom-

altafgørende (se boks1.2). Det kræver klare og

mende uddannelseseksperimenter. I de til-

fokuserede mål på alle niveauer, samt at der

fælde, hvor de interviewede forskere er kom-

udvikles redskaber til at indsamle viden om

met med forslag til egentlige eksperimenter,

både omverdenen og indverden. Disse red-

fremgår det af opsummeringerne.

skaber skal tænkes på en måde, så de ikke

4. En vurdering af de målepunkter og nøgletal,

blot bliver en del af evalueringen men bliver

som skal belyse og måle den forandring, som

fremadrettede redskaber til at understøtte en

UddX bidrager med. Eftersom uddannelsesek-

eksperimenterende organisation.

sperimenter skal planlægges på baggrund af
netop baselinestudiet, så er det vanskeligt at

1.3

Læsevejledning

fastlægge de relevante nøgletal, da disse afhænger af eksperimenternes fokus.

Kapitel 2 uddyber de metodiske grundlag for undersøgelsen.
Kapitel 3 zoomer ind på de overordnede mål med
UddX om at øge antallet, som tager henholdsvis
en erhvervsuddannelse og en videregående uddannelse. Vi ser både på det nationale og regionale niveau.
Kapitel 4 omhandler program 3: den eksperimenterende organisation. Dette kapitel baserer sig i
væsentlig grad på interview med ledere fra de
største partnerinstitutioner. Problemstillingerne her
er tværgående, idet der er tale om en ledelsesmæssig og organisatorisk tilgang, som skal understøtte den måde at arbejde med og skabe ny viden, som er i fokus i de resterende fire programmer.
I kapitel 5-8 følger en gennemgang af de resterende fire programmer, som knytter sig til Innocation og flexication. Kapitlerne er bygget op efter
den samme struktur
1. En gennemgang af de politiske målsætninger
og en status herpå
2. En gennemgang af policyanalyser og forskningens fokus på faglige tendenser, barrierer og
mulige løsningsforslag.

10
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Metodisk grundlag for baselinestudiet

I baselinestudiet:

Danmarks Evalueringsinstitut eller Fonden for Entreprenørskab. Desuden indgår analyser fra tæn-

1. Indsamles og analyseres relevant viden inden

ketanken DEA, som er partner i UddX.

for de enkelte programtemaer
2. Kortlægges og vurderes barrierer inden for de
fem programområder
3. Indhentes statistik og andet datamateriale over

Beskrivende statistik fra Undervisningsministeriets
databank, Danmarks Statistik og diverse kortlægninger

udviklingen inden for de fem programtemaer,

Inden for hvert program har DAMVAD i det om-

der kan fungere som referencepunkt for den

fang, de er tilgængelige, indhentet eksisterende

efterfølgende evaluering og bidrage til nuance-

nøgletal fra Undervisningsministeriets databank,

ring af målene for programmet.

Danmarks Statistik og diverse kortlægninger til at
illustrere udviklingen. Der, hvor der ikke er hverken

Baselinestudiet baserer sig derfor på følgende

nationale eller regionale tal tilgængelige, er der

grundlag:

behov for, at partnerne bag projektet indhenter tal
blandt de deltagende partnerskabsinstitutioner i






Relevante policy-analyser, evalueringer og

forbindelse med opstart af uddannelseseksperi-

kortlægninger

menter. Dertil kommer, at selve indholdet af ud-

Beskrivende statistik fra Undervisningsministe-

dannelseseksperimenterne først fastlægges på

riets databank, Danmarks Statistik og diverse

baggrund af baselinestudiet, og dermed kan stille

kortlægninger

krav om fornyet fokus i dataindsamlingen. Det

Interview med udvalgte forskere samt resulta-

fremgår af baseline inden for de enkelte program-

ter fra anvendt forskning

mer, hvor der er behov for supplerende tal.



Kortlægning af udviklingsprojekter



Interview med ledelsesrepræsentanter fra partnerinstitutionerne

Interview med forskere og anvendt forskning
For at få indsigt i de faglige tendenser, barrierer,
muligheder og løsninger, som centrale forskere på

Relevante policy-analyser, evalueringer og kort-

de fem programområder arbejder med, har vi gen-

lægninger

nemført interview med følgende forskere. For-

Med det formål at fokusere og uddybe problemstil-

skerne er udpeget af partnerne bag projektet:

lingerne i de fem programmer, har DAMVAD gennemført en analyse af de politiske målsætninger
inden for hvert af de fem programmer.



Cathrine Hasse, forskningsprogrammet Organisation og læring, Aarhus Universitet



Peter Koudahl, Enheden for forskning i er-

Endvidere har vi analyseret viden, som er frem-

hvervs- og professionsuddannelser, Aarhus

kommet via større kortlægninger, evalueringer og

Universitet

policy-analyser/oplæg på nationalt og regionalt
niveau. Fokus har været på policy-analyser mv.,
som beskæftiger sig med de problemstillinger, som
nævnes i oplægget til UddX, og som er publiceret
indenfor de seneste år fra relevante ministerier,
styrelser og andre statslige aktører på feltet; fx



Christian Helms, Institut for Pædagogik og
Psykologi, RUC



Rie Thomsen, Institut for Uddannelse og Pædagogik og Didaktik, Aarhus Universitet



Torben Pilegaard, AKF



Camilla Hutters, CEFU, Aarhus Universitet
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Torben Størner, Nationalt Center for Erhvervs-

Der er udarbejdet en liste over alle eksterne udvik-

pædagogik, Professionshøjskolen Metropol.

lingsprojekter. På baggrund af projektkortlægningen har vi lavet en overordnet analyse af, hvilke

Forskerne er blevet bedt om at udpege de væsent-

temaer der har været i fokus de seneste to år og

ligste tendenser og barrierer inden for det område,

eksemplificeret dem ved udvalgte centrale projek-

de beskæftiger sig med, herunder hvad forsknin-

ter, som er beskrevet mere uddybende i baseline.

gen peger på af løsninger. Endvidere er forskerne

Derudover er listen til brug internt blandt partnerne

blevet bedt om at vurdere, hvor det er relevant at

bag projektet til planlægning af uddannelsesekspe-

igangsætte uddannelseseksperimenter. For en

rimenter, da den giver information om, hvilke ud-

uddybende beskrivelse af forskernes arbejde i de

viklingsprojekter der er igangsat andre steder. Li-

seneste to år og gangværende forskning se bilag

sten indeholder information om formålet med pro-

1.

jektet, hvem der deltog, målgruppe og information
om størrelse og finansiering samt i det omfang, der

I forbindelse med interviewene er forskerne blevet

er information herom, resultater og aktiviteter.

bedt om at angive deres væsentligste forskningspublikationer, som er relevante for dette baseline-

Endelig har vi indhentet oplysning om udviklings-

studie, udgivet inden for de seneste to år. Den

projekter igangsat inden for de seneste to år på

forskning er gennemgået for centrale problemstil-

partnerinstitutionerne. Til det formål er der udar-

linger, pointer og mulige løsninger på udfordringer

bejdet en skabelon, som partnerinstitutionerne er

og er inkluderet i baselinestudiet.

blevet bedt om at udfylde. Disse lokale projektlandkort er primært til brug til planlægning af ud-

Kortlægning af udviklingsprojekter

dannelseseksperimenter i partnerskabskredsen,

Viden fra udviklingsprojekter er en anden central

men er også et væsentligt led i de enkelte instituti-

kilde i forhold til at undersøge, hvilke problematik-

oners måde at arbejde med den eksperimentelle

ker der arbejdes med i feltet. Derfor har vi lavet en

tilgang jf. formålet om at bidrage med redskaber til

kortlægning af alle udviklingsprojekter igangsat

at arbejde eksperimentelt. De lokale projektland-

eller afsluttet inden for de seneste to år, som er

kort er således et vigtigt udgangspunkt for at prio-

relateret til de fem programtemaer. Udviklingspro-

ritere.

jekterne er kortlagt inden for følgende puljer og
programmer:

interne udviklingsprojekter igangsat eller afsluttet



Fonden for Entreprenørskab



Den Europæiske Socialfond



Diverse forsøgs- og udviklingspuljer (via Data-

Interview med repræsentanter fra partnerskabsin-

basen Udviklingsprojekter)

stitutioner

Uddannelsesprojekter støttet af Region Hoved-

I og med der er begrænsede nøgletal og policy-

staden


analyser mv. inden for tema 3, har vi i stedet gen-

Udviklingsprojekter indeholdt på UC Viden



nemført interview med institutchef for Institut for

Oversigt over erhvervsakademiernes udvik-

Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen

lingsprojekter pr. 1. januar 2011 fra Danske

Metropol, Tue Christian Sanderhage og ledere på

Erhvervsskoler.

fem af partnerinstitutionerne. Målet har været at få
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inden for de seneste to år se bilag 2.

indsigt i de organisatoriske udfordringer koblet til
arbejdet med kvalitetsudvikling og den eksperimentelle tilgang, som er indlejret i UddX.
De interviewede ledere er:


Elsebeth Melgaard, direktør, SOSU C



Jesper Clausen, vicedirektør, TEC



Pernille Berg, videnchef, KEA Copenhagen
School of Design & Technology



Randi Brinckman, dekan for Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol



Hans Schjær-Jacobsen, konstitueret rektor,
Ingeniørhøjskolen i København

Interviewene fokuserede på følgende temaer:


Ledelsesmæssige udfordringer og årsagerne
hertil



Arbejdet med at vidensbasere egen praksis og
de krav, det stiller til ledelsen



Udfordringer knyttet til at arbejde med udviklingsprojekter og den eksperimentelle tilgang
herunder udviklingsprojekters sammenhæng
med overordnet strategi for institutionen og
forankring af udviklingsprojekter



Udfordringer forbundet med de eksterne krav
til kvalitetssikring og det interne behov for kvalitetsudvikling.

Samlet set er der tale om et solidt vidensgrundlag,
som beskriver de centrale politiske mål på området
og som indsamler førende forskeres vurdering af
udfordringer og problemstillinger baseret på egen
forskning. Feltets kompleksitet taget i betragtning
er der ikke tale om en udtømmende afdækning,
men et solidt grundlag set i lyset af de metodiske
valg der er truffet.

BASELINESTUDIE | DAMVAD.COM
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3

Uddannelsesstatus anno 2012

3.1

De politiske mål og status

På erhvervsakademiuddannelserne er det 68 pct.,
mens det på professionsbacheloruddannelserne er

Det er regeringens mål, at 95 pct. af alle unge

74 pct. Det er værd at bemærke, at andelen, som

gennemfører mindst en ungdomsuddannelse, og

forventes at fuldføre på både erhvervsuddannel-

at 60 pct. af alle unge gennemfører en videregå-

serne og erhvervsakademiuddannelserne har væ-

ende uddannelse.

ret faldende de seneste år.

Den seneste opgørelse viser, at 89,6 pct. af ung-

En del af frafaldet på erhvervsuddannelserne til-

domsårgangen, som afsluttede 9. klasse i 2010

skrives manglende praktikpladser. UNI-Cs praktik-

har opnået mindst en ungdomsuddannelse. Dette

pladsstatistik for februar 2012 viser, at der var

er en stigning på 2,3 procentpoint i forhold til år-

9.357 praktikpladssøgende elever ultimo februar

gang 2009. 53,6 pct. af 2010-ungdomsårgangen

2012. Det er en stigning på 20 pct. i forhold til

forventes at opnå en videregående uddannelse.

samme måned sidste år (UNI-C 2012). Vi vil kom-

Dette er en stigning på 4,2 procentpoint i forhold til

me nærmere ind på manglende praktikpladser og

årgang 2009. Det dækker især over voksende an-

betydningen af dette for frafald i kapitel 5.

dele, der forventes at opnå mellemlange og lange
videregående uddannelser og en mindre vigende

3.2

Uddannelsessituationen i Region Hovedstaden

andel, der forventes at opnå en erhvervsakademiuddannelse (UNI-C 2011a:1).

Region Hovedstadens vision er, at alle skal have
Et centralt led i at nå målsætningerne er at mind-

en uddannelse, og det generelle uddannelsesni-

ske frafald på både ungdomsuddannelser og vide-

veau skal løftes. Det skal sikre regionens sociale

regående uddannelser. Som det fremgår af tabel

sammenhængskraft og velkvalificeret arbejdskraft i

1, er det langt fra alle, der starter på en uddan-

fremtiden.

nelse, som også gennemfører den. Eksempelvis
forventes blot 54 pct. af dem, som startede på en

I den regionale udviklingsplan fra 2008-2011 ud-

erhvervsuddannelse i 2010, at gennemføre denne.

peger Region Hovedstanden fire hovedudfordrin-

TABEL 2.1
Tilgang og fuldførelsesprocenter i hele landet og i Region Hovedstaden
Uddannelsestype

Erhvervsuddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Professionsbacheloruddannelser

Geografisk område

Tilgang

Fuldførelsesprocent

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Nationalt

58.106

59.698

58.253

55

55

54

Region Hovedstaden

13.685

13.600

13.094

50

52

49

Nationalt

9.351

10.177

10.592

70

68

68

Region Hovedstaden

3.434

3.875

4.282

71

67

65

Nationalt

17.421

21.062

23.774

74

74

74

Region Hovedstaden

5.881

6.788

7.651

74

75

73

Kilde: DAMVAD på baggrund af tal fra Undervisningsministeriets databank
Note: Tilgang er det antal elever/studerende, der påbegynder en uddannelse et givent tællingsår (1/10–30/9). Fx omfatter tilgang 2008 alle påbegyndte i perioden 1/10/2007 til 30/9/2008. Fuldførelsesprocent (modelberegnet) – Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører
(eller estimeres til at fuldføre) uddannelsen.
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ger inden for uddannelse:

En del af frafaldet på erhvervsuddannelserne skyldes ifølge regionen den højere andel af indvan-



Ungdomsuddannelse til alle

drere/efterkommere, som er koncentreret i Region



Videregående uddannelse i pagt med regio-

Hovedstaden (Region Hovedstaden 2008:60). En

nens behov

anden forklaring er manglende praktikpladser. Tal



Uddannelse gennem hele livet

fra UNI-C viser, at der i februar 2012 var 3.114



Arbejdskraftmangel på pleje- og omsorgsområ-

praktikpladssøgende elever i Region Hovedstaden.

det

Tallet varierer henover året, men har inden for det
seneste år aldrig været under 1.800. Af de 3.114

Hvert område har nogle særlige problemstillinger,

er langt størstedelen (1.303) elever inden for byg-

som vi ser nærmere på nedenfor.

ge og anlæg efterfulgt af elever inden for strøm og
it (716) og produktion og udvikling (689). For at

Bemærk, at Region Hovedstaden for øjeblikket har

skaffe flere praktikpladser skyder Region Hoved-

et udkast til en ny regional udviklingsplan i høring.

staden sammen med bl.a. regionens erhvervssko-

Selvom den ikke er vedtaget endnu, vil den blive

ler en regional praktikpladssatsning i gang d. 1.

inddraget i det følgende.

juni med det formål at skabe 2500 nye praktikplad1

ser.
Ungdomsuddannelse til alle
Region Hovedstaden har nogle særlige udfordrin-

De seneste tal fra Ministeriet for Børn og Under-

ger inden for ungdomsuddannelsesområdet. 88

visning viser, at kun 20,4 procent af de elever, der

pct. af årgang 2010 i Regionen Hovedstaden for-

forlader grundskolen til sommer, ønsker en er-

ventes at få mindst én ungdomsuddannelse, hvil-

hvervsfaglig uddannelse. I 2001 var andelen 31,7

ket er under landsgennemsnittet på 89,6 pct. og et

procent. Der er således sket et fald på 11,3 pro-

godt stykker under regeringen og regionens mål-

centpoint de sidste 11 år i antallet af unge, der har

sætning på 95 pct.. Region Hovedstaden adskiller

lyst til at starte på en erhvervsuddannelse (UNI-C

sig fra de øvrige regioner ved en højere andel un-

2012b). Som en konsekvens af den manglende

ge, der forventes at opnå en gymnasial ung-

søgning til erhvervsuddannelser og det markante

domsuddannelse. I Region Hovedstaden forventes

frafald, nedsatte Vækstforum Hovedstaden i au-

ca. 63 pct. at opnå en gymnasial ungdomsuddan-

gust 2011 en regional task force om erhvervsud-

nelse, mens andelen i de øvrige regioner ligger på

dannelser, som havde til formål at komme med

57,8-60,3 pct. (UNI-C 2011a). Omvendt betyder

forslag til, hvordan erhvervsskolerne tiltrækker fle-

dette, at en lavere andel forventes at gennemføre

re dygtige unge til uddannelserne (Vækstforum

en erhvervsuddannelse. Helt præcist forventes 26

Hovedstaden 2012).

pct. af årgang 2010 at gennemføre en erhvervsud-

offentliggjort i april 2012, er:

Anbefalingerne, som blev

dannelse mod mellem 33 og 36 pct. i de øvrige
regioner (UNI-C 2011b:6). Region Hovedstaden

1. Styrket overgang fra grundskole til erhvervsud-

har samtidig et højere frafald på erhvervsuddan-

dannelse, så flere unge motiveres og ser po-

nelser i forhold til gennemsnittet. Som det fremgår

tentialet

af tabel 2.1 forventes under halvdelen af dem, som
startede i 2010, at gennemføre.

1

”Region Hovedstaden vil skaffe 2.500 praktikpladser på tre
år”:
http://www.regionh.dk/menu/Regional+Udvikling/Regional+udvi
klingsplan/Dialog/Uddannelse/Artikler/Praktikpladser.htm
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2. Skoleledelse med strategisk fokus og udsyn
mod omverdenen, så fremtidens erhvervsskole

onsbacheloruddannelserne er det 73 pct. som forventes at fuldføre..

gennemsyres af kvalitet
3. Undervisning af høj faglig kvalitet i tæt samarbejde med erhvervslivet

Uddannelse gennem hele livet
Det tredje indsatsområde er uddannelse gennem

4. Ny dynamisk lærerrolle skaber et attraktivt og

hele livet. Her er udgangspunktet, at behovet for

inspirerende skolemiljø, hvor både elever, læ-

uddannelse ikke stopper med en afsluttet ung-

rere og virksomheders medarbejdere har lyst

doms- eller videregående uddannelse, idet kra-

til at være

vene på arbejdsmarkedet ændrer sig så hurtigt, at

5. Fælles regional indsats for at sikre praktikplad-

alle har behov for løbende at udbygge deres viden

ser til alle unge, der ønsker at gennemføre en

og styrke deres kompetencer. Indsatsområdet går

erhvervsfaglig uddannelse

igen i den nye udviklingsplan. I perioden 2012-

6. Erhvervsuddannelserne motiverer flere til vi-

2016 lægger Region Hovedstaden op til at arbejde

dere uddannelse, fordi det gør faglærte attrak-

for, at flere får en videregående uddannelse, en

tive på arbejdsmarkedet og skaber nye karrie-

opkvalificering af ufaglærte og for at skabe nye og

remuligheder

alternative veje gennem uddannelsessystemet
(Region Hovedstaden 2012:23).

I den nye regionale udviklingsplan er der fokus på
dels at gøre uddannelsesvalget lettere for de unge

Arbejdskraftmangel på pleje- og omsorgsområdet

bl.a. via en forbedret vejledning af de unge, dels at

Plejeomsorgsområdet i hovedstadsregionen be-

sætte lysten til at lære i centrum. Hvad angår

skæftiger et stort antal mennesker. Det drejer sig

sidstnævnte lægger Region Hovedstaden op til at

især om sygeplejersker, social- og sundhedshjæl-

øge sammenhængen mellem teori og praksis,

pere og social- og sundhedsassistenter, som pri-

skabe attraktive erhvervsuddannelser, arbejde for

mært arbejder på regionens hospitaler, i psyki-

flere og bedre praktikpladser og sidst men ikke

atrien og i kommunernes ældre og sundhedspleje.

mindst at arbejde med talentudvikling (Region Ho-

I 2008 pegede regionen på, at der ville mangle

vedstaden 2012:21).

knap 2.000 medarbejdere til plejeomsorgsområdet
i Hovedstadsregionen i 2015. Siden er der dog

Videregående uddannelse i pagt med regionens

nedlagt en række stillinger. Det er derfor uvist, om

behov

manglen vil være så stor som forventet. Indsats-

På det videregående område ser det mere positivt

området er heller ikke en del af den nye udvik-

ud. Her viser profilmodellen, at Region Hovedsta-

lingsplan.

den er den, der kommer tættest på at opfylde 60procentsmålsætningen. Her forventes 55,3 pct. af

Det erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium har

årgang 2010 at opnå en videregående uddannelse

netop til formål at understøtte regionens vision for

(UNI-C 2012:11). Det til trods kæmper de videre-

uddannelsesområdet og bidrage til at løse nogle af

gående uddannelser stadig med et stort frafald.

de udfordringer, der peges på her.

Som det fremgår af tabel 1, forventes 65 pct. af
dem, som startede på en erhvervsakademiuddannelse i 2010, at gennemføre denne. På professi-
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4

Program 3: Den eksperimenterende organisation

4.1

Baggrund

grammer, i og med det handler om at sætte organisationen i stand til at arbejde med den eksperi-

Hele grundtanken bag UddX er, at der på trods af

mentelle tilgang og om at inkorporere omverde-

mange års målrettet indsats for at sikre større at-

nens behov i uddannelsesinstitutioner. Målet med

traktivitet og gennemsigtighed i uddannelsessy-

programmet er at udvikle et nyt organisations- og

stemet, stadig er for få, der tager uddannelse og

ledelseskoncept

for mange, der falder fra undervejs eller skifter ud-

som retænker styring, kvalitet og udvikling på en

dannelse og skal starte forfra. Der er således be-

måde, så det i højere grad understøtter en ekspe-

hov for at tænke anderledes – både hvad angår

rimenterende tilgang.

til

uddannelsesorganisationer,

det man fokuserer på, og måden man gør det på.
Programmet er derfor rettet mod den interne ledelMålet med UddX er at udvikle og udbrede en ny

ses- og organisationsudvikling. Program 3 arbejder

eksperimenterende tilgang til de erhvervsrettede

med ledelse af forandringsprocesser i relation til

skolers ledelse, organisering og udviklingsarbejde.

UddXs øvrige programmer og fokusområder.

Det handler bl.a. om at gøre op med et uddannelsessystem, som virker ud fra en fasttømret tænk-

Baselinen i dette kapitel baserer sig primært på

ning mellem fx virksomhed/skole, akademisk/ er-

interview med ledelsesrepræsentanter fra de fem

hvervsrettet, kort/lang eller ung/voksen. Revitalise-

største partnerinstitutioner. Målet med disse inter-

ringen af forsøgstraditionen er således et middel til

view har været at kortlægge de organisatoriske og

at bryde op med og transformere disse uhensigts-

ledelsesmæssige udfordringer, som organisatio-

mæssige modpoler. Og forsøgstraditionen forud-

nerne møder på vejen mod en mere eksperimente-

sætter for det første, at man udfordrer konventio-

rende tilgang – og dermed også, hvad det er for en
forandring, som programmet Den eksperimente-

nen – og dermed også, at organisationerne er bevidste om, hvad man udfordrer og hvordan.

rende organisation gerne skal lede hen til.

Programmet Den eksperimenterende organisation

Desuden har vi gennemgået de væsentligste re-

er således fundamentet bag de resterende pro-

former i uddannelsessystemet over de seneste år,

BOKS 4.1: MÅLPUNKTER PROGRAM 3
Resultater






Minimum 70 % af de involverede medarbejdere og ledere
oplever, at evaluerings- og kvalitetsarbejdet er en integreret del af den daglige drift og udvikling, og at det bidrager
til at udvikle kvalitet i såvel uddannelserne som i den daglige undervisning
Min. 70 % af lederne i de involverede institutioner oplever, at institutionen er klædt på til at møde skiftende behov fra omverden og erhverv
De involverede medarbejdere og ledere vurderer, at møde- og samarbejdskulturen fremmer kvalitetsudviklingen i
kerneydelsen

Effekter




De involverede studerende/elevers tilfredshed (indeks
baseret på studentertilfredshedsmåling) stiger med 5 %
over projektperioden
Samarbejdskulturen og organiseringen fremmer en mere
uddannelseseksperimenterende og fleksibel tilgang til
uddannelse i form af en højere grad af omstillingsparathed i forhold til aftagernes efterspørgsel (overordnet vurdering)

Kilde: UddX’s evalueringsplan
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som definerer den opgave, som uddannelserne

Reformen ledte bl.a. til dannelsen af professions-

skal løse og de rammer, opgaven skal løses inden-

højskoler og erhvervsakademier. Professionshøj-

for. Endelig er der lavet interview med institutchef
Tue Sanderhage fra Institut for Ledelse og Forvalt-

skolerne blevet dannet 1. januar 2008, hvor de
bl.a. fik til opgave at sikre, ”at uddannelsernes vi-

ning, Metropol, som har bidraget til at perspekti-

dengrundlag er karakteriseret ved professions- og

vere udvikling i styring og ledelse i uddannelses-

udviklingsbasering”. Professionshøjskolerne skal

sektoren og de ledelsesmæssige udfordringer,

udføre udviklingsarbejde, varetage videncenter-

som er knyttet til den eksperimenterende organi-

funktioner og bidrage til regional og national udvik-

sation.

ling. Professionshøjskolernes raison d’être er altså,
at de er uddannelsesinstitutioner, som er forankret

Uddannelseseksperimentspor

i praksis og i de regionale behov og bidrager til




udviklingen heraf.

Kvalitet og styring med afsæt i praksis
Nye ledelsesformer og samarbejdsrelationer
med fokus på opgaven

1. januar 2009 blev så erhvervsakademierne

Tværgående fokus

etableret. Visionen med akademierne var at ska-



Organisationsudvikling og ledelse på nye må-

be det bedst mulige grundlag for at etablere

der

stærke og bæredygtige faglige miljøer for de tekniske og merkantile uddannelser ved at samle de

Nuværende målepunkter for program 3 ses i boks

korte videregående uddannelser i regionalt fun-

4.1 ovenfor.

derede erhvervsakademier. Et centralt element i
aftalen var, at erhvervsakademierne fik tildelt ret-

4.2

Fra udbudsdrevne til efterspørgsels-

ten til, i partnerskab med professionshøjskolerne,

drevne uddannelsesinstitutioner

at udbyde professionsbacheloruddannelser, som
kan imødekomme aftagernes behov for mere

Uddannelsessystemet har gennemgået væsentlige

specialiserede kompetencer.

reformer de seneste år – det gælder både de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Fælles for de to reformer er stadfæstelsen af uddannelser, som er funderet i praksis, og som skal

Et sammenhængende, dynamisk og fleksibelt vide-

imødekomme de regionale behov. Begreber som

regående uddannelsessystem, øge kvaliteten i

behov og relevans blev en væsentlig del af ud-

uddannelserne samt give de bedste rammer for

dannelsestænkning – ikke mindst efter indførel-

løbende at udvikle uddannelserne, så de kan mat-

sen af akkreditering af alle videregående uddan-

che fremtidens behov for kompetencer på ar-

nelser i 2008. Hensigten var, at kvalitetssikring

bejdsmarkedet” . Sådan lyder det ambitiøse mål

ikke alene skal handle om rammer og pensum og

for den reform af de korte og mellemlange videre-

undervisningens kvalitet, men at disse - sammen

gående uddannelser, som blev indledt i 2007.

med overvejelser om behov og relevans - skaber

2

uddannelser, som understøtter aftagernes behov
og dermed uddannelser, som er samfundsmæssigt relevante. I akkreditering vurderes uddannel2

Bemærkning til forslag til Lov om uddannelser og professionsbacheloruddannelser,
28.
november
2007:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113624
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serne derfor på aftagernes behov for den pågældende uddannelse, og hvordan samarbejdet med

aftagerne finder sted og bidrager til udvikling af

er udfordringer forbundet med at sikre, at er-

uddannelserne.

hvervsuddannelser uddanner højt kvalificeret, faglært arbejdskraft, som lever op til arbejdsmar-

Med akkrediteringen indførtes også begrebet læ-

kedets behov for kompetencer. Den tidligere rege-

ringsudbytte, som udgør den viden, de færdighe-

ring stillede bl.a. spørgsmålstegn ved, om det fag-

der og de kompetencer, som det er målet, at di-

lige selvstyre er effektivt nok i forhold til at identifi-

mittenden opnår. Læringsudbyttet stammer ikke

cere og uddannelsesdække nye jobområder (Glo-

fra akkrediteringen i sig selv men fra arbejdet

baliseringsrådet 2006). For at imødekomme dette

med den europæiske kvalifikationsramme. Ud-

har man blandt andet indført nye styringsredskaber

over at bidrage til at skabe gennemsigtighed og

som fx udviklingsredegørelser (mere herom i afsnit

ækvivalens i uddannelserne – og dermed styrke

4.4).

grundlaget for øget mobilitet både nationalt og
internationalt – så er kvalifikationsrammen også

Et naturligt spørgsmål er, hvad der har afsted-

udtryk for et paradigmeskifte i uddannelsestænk-

kommet disse reformer og paradigmeskiftet i ud-

ningen, hvor man gik fra en curriculumtænkning

dannelsestænkningen. Ifølge Ove Kaj Pedersen er

til en kompetencetænkning. I sidstnævnte er fo-

et muligt svar, at et arbejdsmarked, der ændrer sig

kus på slutmålene for uddannelse, og hvad der

hele tiden, stiller krav til en mobil og kvalificeret

skal til for at opfylde dem.

arbejdsstyrke (Ove Kaj Petersen i DEA 2011:7).
Mobilitet forstås ikke her kun som jobmobilitet og

Erhvervsuddannelserne har også været i omstil-

geografisk mobilitet, men omfatter også funktionel

ling over de senere år – men dog med et ander-

mobilitet (mobilitet mellem jobfunktioner) og transi-

ledes fokus. Her har fokus især været på er-

tionsmobilitet (mobilitet på langs af livsopgaverne)

hvervsskolerne bidrag til at løfte 95-procent-målsætningen; eller sat lidt på spidsen erhvervssko-

(Andersen et al. 2011:18). I forlængelse af dette
bliver mobication et centralt begreb – forstået som

lernes socialpolitiske opgaver (integration, inklu-

mobilitet gennem uddannelse med fokus på den

sion mv.). Reformer og diverse tiltag har derfor i

løbende kompetenceudvikling.

høj grad haft til formål at begrænse frafaldet. Eksempelvis var et centralt formål med reformen i

Med reformerne følger også nye tilgange til styring.

2000, hvor man indførte modulisering og indivi-

Tilbage i 1980'erne rullede New Public Manage-

dualiserede forløb, at begrænse frafald. Indførel-

ment (NPM) ind over den danske forvaltning.

sen af grundforløbspakker i 2008 blev også gen-

Grundfilosofien var, at den offentlige sektor skulle

nemført for at begrænse frafaldet (Jørgensen

anvende styringsmekanismer fra den private sek-

2012c:28).

tor: Konkurrence, resultatorientering, frit valg og
selvejende institutioner for at nævne nogle eksem-

De senere års reformer i erhvervsuddannelserne

pler (Lerborg 2011). I uddannelsessektoren med-

har i mindre grad haft fokus på at øge inddragelse

førte det bl.a. indførelse af taxameterstyring på

af aftagere, idet aftagerne qua partsstyringen (se

erhvervsskolerne i 80’erne, som siden har bredt

afsnit 6.4) er tæt knyttet til uddannelserne, og ge-

sig til de videregående uddannelser i starten af

nerelt er der en lang og solid tradition for inddra-

90’erne. Taxameterstyring indebærer grundlæg-

gelse af arbejdsmarkedets parter i uddannelsestil-

gende, at bevillingerne er aktivitetsafhængige. Ta-

rettelæggelsen. Det betyder dog ikke, at der ikke

xametersystemet adskiller sig derfor fra traditionel
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rammestyring ved, at budgettet og aktiviteten har
en direkte sammenhæng. Dermed følger pengene

tegisk ledelse, og på at lederen bliver bedre til at
fokusere på spørgsmålet om, hvorfor tiltag sættes i

brugeren og ikke institutionen, idet institutionen

gang, frem for at styre på, hvad der sættes i gang.

modtager betaling i overensstemmelse med dens

Et eksempel er 95-procent-målsætningen, som

aktivitetsniveau.

sætter fokus på processen: hvor mange der skal
igennem, frem for hvad det er for erhvervsuddan-

Senere har NPM-traditionen drejet sig fra et mar-

nede, man ønsker at uddanne.

kedsfokus til et kontraktfokus (Lerborg 2011).
Med kontrakterne kom der for alvor fokus på re-

Fokus på målstyring betyder endvidere et øget

sultaterne, og i forlængelse heraf er der skabt

fokus på, hvad der begrunder målet og de tiltag,

dokumentationsrutiner,

nøgletal. I uddannelsessektoren kom det til ud-

der skal til for at opfylde det. I tråd hermed har evidensbølgen også ramt uddannelsessektoren – vi

tryk i bl.a. indførelse af udviklingskontrakter, res-

vil vide, hvad der virker – og deraf følgende fokus

sourceregnskab, akkreditering, kvalitetsbekendt-

på simulation, performativ læring og laboratorie-

gørelser, mv. Et konkret eksempel er indførelse

tænkning, der breder sig ind i den pædagogiske

af handlingsplaner for frafald på erhvervssko-

verden (Bhatti et al 2006:88; Hansen og Rieper

lerne. Alt sammen en meget hierarkisk styring

2010). Det handler bl.a. om at få brugerne med i

med resultatfokus (Lerborg 2011).

udviklingen, ind i laboratoriet og bringe ting ud på

kvalitetsindikatorer

og

markedet. Det gør man ved at prøve det af men
Set fra et uddannelsesperspektiv, så blev det re-

hele tiden med et tydeligt mål for øje.

sultatorienterede og forholdsvis hierarkiske styringsrationale mødt af en kultur, som traditionelt

Den løsningsorienterede tilgang fremkalder ifølge

har været båret af de professionelle. De professio-

Sanderhage en anden tendens: Bevægelsen fra

nelle er kendetegnet ved, at fagligt viden er det

faggrupper mod faglige miljøer. Eksempelvis vil én

afgørende styringsprincip. Professionelle er oftest

faggruppe have fokus på tysk didaktik, hvorimod et

styret af høj moral, solide værdier, ildsjæle og om-

fagligt miljø kunne have fokus på interkulturelle

sorg for brugere og klienter. Styringsmæssigt læg-

kompetencer. Ledelse af et fagligt miljø fordrer, at

ges der derfor også vægt på, at organisationen er

personaleledelse, strategisk ledelse og faglig le-

fagligt begrundet. Det kommer bl.a. til udtryk i ar-

delse tænkes sammen. Fx skal kompetenceudvik-

bejdstidsnormer, fagligt selvstyre og faglig udvik-

ling ikke tænkes som en individuel faglig rettighed,

ling, der giver autonomi til den enkelte (Grønne-

men som udvikling, der bidrager til det faglige mil-

gaard og Hermann 2008).

jø. Særligt i en tid præget af ressourceknaphed er
det en væsentlig ledelsesmæssig kompetence at

4.2.1 Ledelsestendenser set i et uddannelsesperspektiv
Ifølge Tue Sanderhage er ovenstående udvikling

kunne udvikle sine medarbejdere, mens man arbejder – både ved at kunne skabe læringssituationen og eksplicitere læringen.

udtryk for, at der er sket en bevægelse fra styring
på procesmål mod en faglig og forpligtende målstyring – en bevægelse som forventeligt vil blive
styrket de kommende år. Her stiller politikerne krav
til slutleverancen, og dermed løsningens kvalitet,
frem for blot vejen dertil. Målstyring kalder på stra-
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Dernæst kalder den løsningsorienterede ledelse
ifølge Sanderhage på ledere, som er ”in charge,
but not in control”. Lederen skal ikke slippe sit lederskab men sikre, at medarbejderne går det

samme sted hen – dog er det ikke et mål, at de går

4.3.1 Omverden skal udfordre og udvikle institutionen

i takt. Tværtimod.

Blandt de fem ledere er der enighed om, at UddX
Ifølge Sanderhage er ledelse en meget praktisk

sætter fokus på det markante forandringsprojekt,

disciplin, som kræver sine værktøjer at håndtere.

som uddannelsessektoren står overfor lige nu: At

Det væsentlige er dog, at lederen ikke foranlediger

målrette uddannelserne mod aftagernes behov og

sig til at blive den, som skal anvende værktøjerne,

omverdenen og oversætte disse behov ind i prak-

men forbliver værktøjsmageren. På Metropols le-

sis og dermed udvikle uddannelserne.

delsesuddannelser tager man derfor afsæt i tre
grundprincipper, som alle handler om at styrke

Det opfattes som en stor ledelsesmæssig – og or-

handlekompetencen som leder:

ganisatorisk – opgave at indfange og forstå de forandringer, som uddannelserne er en del af. I dag



Styring er en forudsætning for ledelse

er uddannelse ikke blot en del af uddannel-



Ledelse er en kommunikativ disciplin – hvor

sespolitikken men også af socialpolitik, integrati-

kommunikationen handler om at få medarbej-

onspolitik og arbejdsmarkedspolitik. Det stiller krav

derne til at tænke og tale med

til, at ledelsen kan analysere og forstå verden og

Der er fokus på ledelse frem for lederen – det

placere sig i denne. Som en leder udtrykker det,

handler om at få medarbejderne til at lede med

så:



– fx i udviklingen af de faglige miljøer.
”[…] er det enormt vigtigt at gennemskue, hvad der
4.3

De organisatoriske og ledelsesmæssige

er på spil, når der er kvalitetskrav fra alle leder og

udfordringer på institutionerne

kanter. Det kræver, at medarbejderne og ledelse
sammen læser udviklingen og taler om, hvad er

Som nævnt indledningsvist baserer denne analyse

det, vi gør her, og hvad kan vi gøre noget ved, og

sig på interview med ledere på de fem største

hvad er det, vi ikke kan gøre noget ved. At vi ar-

partnerinstitutioner. Trods aktørernes forskellige

bejder med at tage det til os, som vi kan gøre no-

roller i uddannelsessystemet er der en række tyde-

get ved.”

lige tendenser i, hvad der opleves som udfordringer i ledelsen af en institution, som skal blive bedre

Når verden omkring er kompleks, så bliver det en

til at imødekomme og optage omverdenens behov

central ledelsesopgave at afgrænse opgaven og

og udvikle sin egen praksis på et vidensbaseret

håndtere den usikkerhed, at verden omkring be-

grundlag. Det er med til at understrege, at de se-

væger sig. Det kræver megen kommunikation og

neste års uddannelsespolitiske og styringsmæs-

involvering af dem, som skal løse opgaven. Det

sige udvikling har skabt en række tværgående ud-

stiller store krav til ledelsen om at være klar og

fordringer i ledelse og organisering af uddannel-

tydelig og samtidig være åben omkring, at den ikke

sesinstitutionerne.

har svarene på, hvad der skal ske om kort tid. Omskifteligheden skal med andre ord bruges dyna-

Nedenfor uddyber vi syv tværgående udfordringer.

misk.
Lederne peger således på, at en helt central udfordring er, at ledelserne ikke er tilstrækkeligt tæt
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på praksis, og at de ikke er det på den hensigts-

vendigvis til aftagernes blik på, hvordan deres fag

mæssige måde. Et eksempel er Ingeniørhøjskolen

skal kunne omsættes. Modstand mod forandring

i København (IHK), hvor visionen er at transfor-

kommer således ofte til udtryk i en opfattelse af, at

mere IHK fra en uddannelsesinstitution til et Center

nye tiltag kommer til at svække faglighed frem for,

for Innovation og Entreprenørskab, som er rettet

at de vil udvikle og bidrage med nye (nødvendige)

mod de små og mellemstore virksomheder. Det

vinkler på fagligheden.

kræver bl.a., at kontakten til virksomhederne og de
offentlige aftagere løftes op på et højere institutio-

Et af de væsentlige ledelsesgreb bliver derfor: At

nelt niveau. I dag er det primært studerende og

vise det. At vise, at en forandring i lille skala kan

praktikkoordinatorer, som har kontakten til virk-

lade sig gøre, giver et godt afsæt til at lave ”mock-

somhederne. Det kræver en organisatorisk omstil-

up” i større skala. Den eksperimentelle tilgang kan

ling, hvor der er fokus på en anden type kontakt til

netop være et middel til at etablere og tydeliggøre

virksomhederne, som er mere strategisk end ud-

den viden, som ledelsen skal lede på baggrund af

dannelsesbåret.

og som underviserne skal omsætte i praksis.

Som en af de interviewede påpegede, så vil man i

En anden refleksion på tværs af interviewene er, at

en amerikansk tradition ikke kalde sig et community college uden at have en reel rolle i community

ledelse skal drejes fra fokus på input- og output-

ved at drive projekter i fællesskab, lave outrearch-

i forhold til målet – hvad Sanderhage kalder fra

programmer og integrere civilsamfundet. Hun fort-

proces- til målstyring. Spørgsmålet bliver derved:

sætter:

Hvad er det vi gerne vil forandre, og hvordan tror

styring til fokus på at styrke den strategiske ledelse

vi, at vi kan komme derhen?
”Det er denne åbenhed mod omverdenen, som
skal udfordre og relativere viden – praksis laver et

På KEA arbejder de fx målrettet med en prototy-

realitetstjek på viden. De danske uddannelser har

pemodel, som handler om at sætte slutproduktet i

det med at forpubbe sig – både i forhold til praksis,

centrum og derefter stille spørgsmål til, hvad der

men også i en monofaglighed.”

skal til for at arbejde sig derhen. At have fokus på
målet og værdiskabelsen har været med til at æn-

4.3.2 Ledelse skal på dagsordenen
En ledelse, der tør, kan og føler sig forpligtet til at
lede og udfordre medarbejderne, er altafgørende
for at skabe en organisation, som er klædt på til at
omsætte omverdenens behov, arbejde udviklingsbaseret og oversætte viden til praksis.

dre mindsettet blandt både ledere og medarbejdere. En styrke ved prototype-modellen er, at den
anvendes på tværs af studerende, medarbejdere
og ledelse og dermed bliver en del af integreret
KEA-tænkning. Modellens styrke er, at den er god
til at opsamle og reducere kompleksitet, i og med
den tydeliggør værdikæden – og dermed også

Som en af lederne påpeger, så ligger der en udfordring i, at medarbejdere i for lang tid ikke har

danner grundlag for at vurdere, hvad der virker, og
hvad der ikke virker.

fået den ledelse, de fortjener. Mange undervisere
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har en ofte fast forankret forestilling om, hvad der

4.3.3 Strategisk udviklingsledelse

fordrer god undervisning, og hvad der kan lade

At dømme efter de projektlandkort, som partnerne

sige gøre. Deres faglighed er stærk, men også

har udarbejdet i forbindelse med baseline-studiet,

relativt snævert knyttet til deres fag – og ikke nød-

så er der en sprudlende projekt- og udviklingskul-
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tur. Udfordringen ligger nærmere i den måde pro-

tiltagenes relevans, så bliver det acceptabelt og

jekterne igangsættes, udføres og følges op på. Der

tilladt at afvise nye tiltag med argumentet om, at de

skal være et strategisk ophæng og tydeligt mål

ikke passer ind i ’vores helt særlige kontekst’. Det

med det, man gør.

betyder endvidere, at man kun ”stoler” på pædagogiske udviklingsprojekter, hvis de er udført på

De interviewede ledere peger på, at organisatio-

egen uddannelse frem for at se lighederne i den

nerne ikke er gode nok til at være eksplicitte i for-

pædagogiske praksis.

hold til, hvilke problemer de igangsatte projekter
skal løse eller til at samle op på projekterne. Som

I en tid, hvor omverdenen påkalder sig løsnings-

en af lederne udtrykker det, så er udfordringen at

orienterede svar, som ofte går på tværs af fag, så

gøre udviklingskulturen strategisk:

kan disse faggrupper føle sig truet. Det handler
bl.a. om at gå fra at tænke fag til at tænke i uddan-

”[…] så de ikke udvikler sig ihjel. Der igangsættes

nelser – eller i Sanderhages termer: fra organisato-

et hav af projekter – særligt med fokus på at mini-

risk set at tænke faggrupper til at tænke faglige

mere frafald – mens udfordringen er, at man ikke

miljøer.

ved, hvad der virker og heller ikke altid er helt klar
på, hvilke udfordringer de skal løse.

Dette er paradoksalt, da aftagerne uafhængig af
fagligt område, efterspørger mange af de samme

Særligt på erhvervsskolerne, hvor puljemidlerne er

ting: Evne til at arbejde udviklingsbaseret, tværfag-

udbredte, er der fare for projekt-hypertermi, hvor

lighed og samarbejdsevner for at nævne nogle af

man lader sig inspirere af andres projekttiltag og
lidt for blindt implementerer dem – ”sådan en men-

de efterspurgte kompetencer. Ledelsesmæssigt

tor-ordning bør vi også have”. Så man kopierer

behovet for at udvikle fagligheden via aftagernes

tiltag frem for at drage nytte af den viden, der

behov – og ikke mindst hvorfor og hvordan afta-

kommer ud af tiltaget.

gernes behov er en del af fagligheden.

En sidste udfordring ligger i at gå fra projekttænk-

TEC udfordres eksempelvis af, at der er tale om en

ning til integreret praksis. Projekter har det med at

meget traditionsbundet kultur, som varierer på

blive en succes, fordi de som projekt får en særlig

tværs af de forskellige fag. Erhvervsskolerne er

opmærksomhed. Anderledes vanskeligt er det at

grundlagt af håndværksmestrene selv, som har et

integrere ny viden og nye arbejdsformer i den dag-

stærkt ejerskab og stærke traditioner. Det kom

lige praksis.

bl.a. til udtryk i forbindelse med fusionen af de

består hovedopgaven dermed i at kunne formidle

seks institutioner i TEC, hvor forskellige kulturer
4.3.4 Fra fagtænkning til uddannelsestænkning
Opfattelsen af en unik faglighed, som lader sig
”true” af helhedstænkning, påpeges også som en
central udfordring. Medarbejderne er traditionelt

mødte hinanden. Denne fagkultur er blevet institutionaliseret via fagudvalgene, som fastholder erhvervsuddannelserne i en traditionel fagtænkning.
Som en af de interviewede peger på, så handler
det derfor om:

set bundet til et fag og en faggruppe. Det er der,
de finder deres identitet og faglighed, som de ikke

”[…] at udfordre forståelsen af faglighed, som ikke

føler lader sig sammenligne med andre. Når en

bare kernen i faget, men hvordan faget omsættes

relativ snævert tænkt faglighed bliver ”dommer” for
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og dermed gør dimittender i stand til at omsætte

opbygge et fagligt miljø. Derfor er det problema-

og udvikle deres faglighed”.

tisk, at lærerne ikke er til stede nok på uddannelserne. Det handler ikke kun om at undervise mere

4.3.5 Kompetencen hos de få
En forudsætning for at kunne arbejde udviklingsbaseret er medarbejdernes kompetence hertil. Der
peges samstemmigt på, at der er behov for at bygge udviklingskapaciteten op og styrke medar-

men om at være til stede på institutionen for at øge
kontakten mellem elever og undervisere og for at
styrke det faglige og pædagogiske miljø. Det er et
centralt organisatorisk mål at skabe og opbygge
faglige miljøer.

bejdernes kompetencer til at bedrive udviklingsprojekter. Det er en naturlig del af den reform, som

4.3.6 Samspil mellem styring og ledelse

skolerne er en del af.

Det er anerkendt, at styring er en forudsætning for
ledelse – men det kræver, at styringen understøt-

På Ingeniørhøjskolen og erhvervsskolerne kommer

ter på den rigtige måde, da det ellers kan blive en

flertallet af underviserne/lærerne fra virksomhe-

hæmsko.

derne og har god kontakt til praksis, men de færreste har udviklingserfaring – det gælder fx det at do-

En central udfordring ligger i, at mellemlederne –

kumentere og arbejde systematisk med udvikling.

særligt på erhvervsskolerne – bruger uforholds-

En af kilderne til at udvikle disse kompetencer er

mæssigt meget tid på drift, økonomistyring og op-

adjunktpædagogikum og diplomuddannelsen i er-

følgning og mindre tid på pædagogisk ledelse.

hvervspædagogik, hvor evnen til at gå fra en tradi-

Som eksempel er der flere ledere, som ved, at fra-

tionelt fagdidaktisk orienteret underviser til en

faldet er steget og hvornår (nøgletalsstyring), men

medarbejder, som kan påtage sig udviklerrollen i et

de ved ikke, hvad der begrunder denne stigning

fagligt miljø, udvikles.

(faglig ledelse) og dermed heller ikke, hvordan der
bør sættes ind (strategisk ledelse). Derfor er det

Konsekvensen af de store udsving i kompetence-

eksempelvis et indsatsområde på TEC, at mellem-

niveauer er, at udviklingskraften ofte er koncentre-

ledere skal bruge mere tid på faglig ledelse og på

ret på relativt få medarbejdere – på TEC skønnes

at være tættere på kerneydelsen – bl.a. ved at øge

det fx at være under en tiendedel af lærerne, som

den administrative support.

er aktive i udviklingsprojekterne. Den koncentration
kommer til at bide sig selv i halen, i og med det i

Der er også enighed om, at en central barriere for

høj grad er gennem deltagelse i udviklingsprojek-

den eksperimenterende organisation er, at kulturen

terne, at kompetencerne hertil opøves. Nok er op-

er funderet i en traditionel tænkning, hvor det

bygning af udviklingskompetence væsentligt, men

handler om, hvad man får timer til frem for, hvad

lederne peger også på, at det er væsentligt at klar-

man skal udvikle. Denne tænkning fastholder le-

gøre, hvad kompetencen skal bruges til. Det skal

dere i en ledelse, der handler om ressourcealloke-

afklares, hvad det er for nogle opgaver, som ledere

ring mere end om fagligt at lede. Det bliver pro-

og undervisere skal kunne håndtere.

blematisk, når en fælles forståelse for målet med
udvikling på tværs af medarbejdere og ledelse er

En helt formel barriere for udvikling er, at medar-

udgangspunktet for udvikling.

bejderne ikke har særskilt tid til udvikling – de er
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undervisere. Dernæst bliver undervisernes tilste-

En anden barriere er, at bekendtgørelser er rigide

deværelse på institutionen i sig selv vigtig for at

og begrænser i forhold til fleksibilitet i uddannelser.
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Dette fastholder såvel medarbejdere som ledere i

samt nye samarbejdsrelationer mellem uddannelse

tanken om, at ”det kan ikke lade sig gøre” at tænke

og erhverv udfordrer den traditionelle uddannel-

fag på tværs fx i form af accelererede forløb og

sesinstitutionsledelse. Der er behov for, at ledelse

øget valgfrihed på tværs af uddannelserne (uddan-

og organisering af uddannelsesinstitutioner tænkes

nelsernes indre marked).

og udføres på nye måder, der kan opfange og favne de skiftende behov.

4.3.7 Kvalitetsarbejdet skal integreres i den
eksperimenterende organisation
Flere af de interviewede ledere påpeger, at der ligger en barriere i kvalitetskulturen på uddannelserne i dag. Udfordringen er, at institutionerne sta-

Ser vi på tværs af interviewene med ledere og eksperter på feltet, så tegner der sig en række problemstillinger, som UddX bør adresseres i program
3. Det drejer sig om:

dig kigger mere indad (fx undervisningsevaluering
eller fagevaluering) end ud mod dimittender og
aftagere, som netop har et helheds- og målorienteret blik på uddannelse.

Fokus på strategisk ledelse
Interviewene med lederne vidner om en samlet
opmærksomhed om, at ledelse skal mere på
dagsordenen, end det allerede er. Der er fokus på

Når undervisere er i kontakt med aftagere, så er
det på det ”praktiske” driftsniveau fx klinisk sygeplejerske frem for på det strategiske niveau, som
fokuserer mere på de fremadrettede behov. Derfor
understreges det også, at noget af det UddX gerne
skal gøre op med, er en kvalitetskultur, der opfatter

at bringe ledelsen – fra top til mellemledere – i
stand til at lede mere på kerneforretningen og udfordre medarbejderne med en solid (tvær)faglighed. Det kræver, at de har en viden at lede på: At
synsninger bliver til viden, som kan udfordre og
være med til at sætte retning.

evaluering som et onde. Målet er, at evalueringen
leveres af deltagerne selv frem for at blive efterspurgt af ledelsen. Det handler bl.a. om, at tænkningen om læringsudbytte er blevet meget instrumentelt implementeret i Danmark via akkreditering.
Det gør, at tænkning om at sætte kompetencebehovet i centrum er underprioriteret. Derfor er der
behov for at styrke kontakten til netop det strategiske aftagerniveau.

Som det påpeges af Sanderhage, så handler det
om at samtænke personale og faglig og strategisk
ledelse. Men det handler også om at skabe viden
om, hvad der forandrer via netop den eksperimenterende tilgang. Både for at involvere medarbejderne i forandringen og for at tydeliggøre målet
med forandringen. En væsentlig ledelsesudfordring
bliver dermed, hvordan man skaber fællesskab og
mening i denne viden, og hvordan den skal om-

4.4

Udgangspunkt for næste skridt - viden vi

sættes i praksis.

står på i program 3: Den eksperimenterende organisation

Fokuspunkter er opsummerende:


At vise og inddrage medarbejdere i forandring

Ovenstående gennemgang vidner om, at vilkårene

og videnskabelse via uddannelseseksperi-

for ledelse, organisering og udvikling af uddannel-

menter

sesinstitutionerne har ændret sig, idet et foranderligt arbejdsmarked, løbende og hastige behov for



Gå fra synsninger til viden og antagelser om,
hvorfor vi gør, som vi gør

kompetenceudvikling af medarbejdere, reformer af
uddannelser, nye typer af elever og studerende
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Samtænke faglig ledelse, personaleledelse og

slutbrugerorienteret. Stærk faglighed er stadig af-

strategisk ledelse.

sættet for gode uddannelser, men fagligheden skal
bringes i spil ved bl.a. at tage afsæt i læringsud-

Omverden er en del af løsningen

byttet. Det peger mod nye måder at organisere sig

Den afgørende ledelsesopgave er at bringe om-

på, som bryder med fagmonopolet: Fra faggrupper

verdenen ind i uddannelsernes praksis. Inter-

til faglige miljøer.

viewene viser, at der stadig er en lukkethed omkring sig selv som fag med dertilhørende traditio-

Fokuspunkter er opsummerende:

ner. Kvalitetsarbejdet åbner sig op mod aftagerne,



men rammer ofte ikke på et tilstrækkeligt strategisk

Nye organiseringsformer, som er centreret omkring løsninger frem for fag.

niveau. De politiske krav og aftagernes behov opfattes som komplekse og foranderlige, hvilket kræ-

Hvordan opnår vi viden om, hvad vi gør?

ver en kontinuerlig oversættelsesproces i dialogen

Der er stor enighed om, at uddannelserne i dag er

mellem ledelse og medarbejdere.

dårligt klædt på til at vide, hvad de får ud af de
mange projekter, som igangsættes. Der breder sig

Fokuspunkter er opsummerende:

et element af projekt-hypertermi, hvor man kopie-



Øget inddragelse af aftagere i kvalitetsarbejdet

rer de andres projekter i stedet for at lære af dem.

og på et strategisk niveau

Projektkortlægning viser, at alene på de fem inter-

Fokus på at omsætte aftagernes behov i ud-

viewede institutioner er der til sammen igangsat

dannelsessvar.

211 projekter inden for de fem programtemaer.



Fra faggrupper til faglige miljøer

Når grundlaget for strategisk ledelse netop er at

En central pointe hos både ledere og Sanderhage

vide, hvad man gør og hvorfor, synes den aller-

er, at uddannelsernes professionsidealer udfordres

største ledelsesmæssige udfordring at være at

af en tænkning, som er mere løsningsorienteret og

skaffe sig viden og indblik. KEA har arbejdet med

BOKS 4.2: BRUGEN AF BASELINESTUDIE
Baselinestudiet gennemføres her på programniveau – det vil sige samlet for hele området. Baseline som redskab kan dog også
anvendes i mindre skala til at undersøge og tydeliggøre præmisserne for den forandring, man ønsker at skabe. Som illustreret
nedenfor, så skal et baselinestudie kunne anvendes til at besvare fire spørgsmål, som hver kræver forskellige typer af viden og
indsigter. Det er en tilgang, som kan anvendes i større eller mindre skala men det er et godt afsæt for at designe og prioritere et
uddannelseseksperiment (se også figur 1.1):

Spørgsmål

Vidensgrundlag

Hvad er problemet/udfordringen?

Policy-analyse, nøgletal, intern eller ekstern analyse fx interview

Hvad ved vi om løsningen?

Forskning, udviklingsprojekter både ekstern og internt

Hvad er det relevant at afprøve, og hvad begrunder det?

Forskning, udviklingsprojekter både ekstern og internt

Hvilke resultater og effekter forventer vi at opnå?

Nøgletal, intern eller ekstern analyse fx interview
Kilde: UddX & DAMVAD
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prototypetilgang. Projektmapping eller lokale base-



Udvikling af ledelsesværktøjer som fremmer

linestudier er en anden tilgang til at skabe overblik

målorientering fx nye former for resultatløns-

og indsigt.

kontrakter.
4.4.1 Centrale nøgletal og referencepunkt

Fokuspunkter er opsummerende:


Projektmapping eller lokale baseline, som instrumenter til at indhente viden (se boks ovenfor)



Fra nøgletalstænkning til videntænkning i fx
Designtænkning

eller

indsatsteorier

som

grundlag for at skaffe sig viden om egen praksis og for at skabe bevidsthed om målene


rindelige mål for program 3 på henholdsvis:


At evaluerings- og kvalitetsarbejdet opleves
som en integreret del af den daglige drift

årsrapporter


Som vist i boks 4.1 på side 11, så fokuserer de op-

Udvikling af værktøjer til vurdering af effekter
af uddannelseseksperimenter og sammen-



At leder oplever at være klædt på til at møde
skiftende behov



At medarbejdere og ledere vurderer, at samarbejdskulturen fremmer kvalitetsudvikling i kerneydelsen.

tænkt med ledelsesinformation og kvalitetssystem.

For at disse punkter kan indgå i vurderingen af
uddannelseseksperimenternes succes, kræver det

Fokus på løsningen frem for på processen
En central pointe i interviewene er, at styring er en
forudsætning for ledelse – ledelsesinformation er
et vigtigt element i at vide, hvad man gør. Men lederne oplever også udfordringer i forhold til, at sty-

en før- og eftermåling, eftersom der ikke er data på
disse forhold. Spørgsmålet er dog, om det er de
rigtige mål at sætte ind på afhængig af, hvilke uddannelseseksperimenter som partnerskabskredsen sætter i gang.

ringen overtager ledelsen og kaster uhensigtsmæssigt meget fokus på ressourceallokering og
nøgletal. Dette skal endda ses i lyset af, at der
ifølge Sanderhage er sket en bevægelse fra styring på procesmål mod en faglig og forpligtende
målstyring. Der ligger dermed en væsentlig udvikling i at sætte sig i stand til reelt at lede på målene
og ikke lade sig styre af procesmålene.

Kigger vi ned over ovenstående nøgleord, så synes der i højere grad at være brug for at udvikle et
instrument til at måle de involverede lederes vurdering af udfordringer og muligheder i den eksperimenterende metode før og efter deltagelse i
UddX. Et sådan instrument kan i sig selv bruges til
at målrette uddannelseseksperimenter. På samme
vis kan der udvikles redskaber til at indhente afta-

Interessant nok viser arbejdet med baselinestudiet,
at der er forholdsvis lidt viden om konsekvenserne
af de styringsmæssige rammer i uddannelsessek-

gerne og de studerendes vurdering i forhold til de
områder, som arbejdes med i uddannelseseksperimenterne.

toren.
Fokuspunkter er opsummerende:


Ledelsesinformation, som understøtter strategisk og målorienteret ledelse frem for at blive
et mål i sig selv

BASELINESTUDIE | DAMVAD.COM
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5

Program 1: Kompetencer i verdensklasse/Innocation

5.1

Baggrund

pædagogiske praksis kan defineres som ’lærerens
gøren mod elevens læring’ og er således helt cen-

Programmet bygger på en antagelse om, at pæ-

tral i både elevens tilegnelse af kompetencer i ver-

dagogik er en langt større motivation for fasthol-

densklasse og udvikling af lærerens kompetencer.

delse og trivsel på uddannelse end tidligere antaget, at viden og erfaringer ofte ikke deles systematisk, samt at ny viden ikke afprøves i praksis og

Uddannelseseksperimentspor
 Erhvervsrettet innovation som kompetence og


metode
Motivation og talentudvikling som pædagogisk



afsæt
Fag og faglighed på nye måder

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.

I boksen nedenfor ses de målpunkter, som partnerne bag projektet har opsat for program 1.

Kompetencer i verdensklasse forholder sig til den
faglige ballast, de færdiguddannede har med sig,
når de afslutter deres uddannelse. For at sikre, at

5.2

Erhvervsrettet innovation: Politiske målsætninger og status

den færdiguddannede har kompetencer i verdensklasse, arbejder programmet med den pædagogi-

I de senere år har der været massivt politisk fokus

ske praksis, den uddannelsessøgende møder. Den

på at styrke elever og studerendes innovations- og

BOKS 5.1: MÅLPUNKTER I PROGRAM 1
Resultater

Effekter















Den gennemsnitlige faglige tilfredshed er 10 % højere i forsøgsklasser sammenlignet med de øvrige elever/studerende
Karaktergennemsnittet eller undervisernes tilbagemeldinger til elever og
studerende er 10 % højere eller bedre i forsøgsklasser sammenlignet med
øvrige klasser
Virksomheder, der tilknyttes forsøgsklasser, oplever større indsigt i elevernes/studerendes kompetencer Minimum 80 % af deltagerne i talentteams oplever et højt fagligt udbytte og har udviklet konkrete ideer. 80 % af alle undervisere og ledere der har deltaget i efter og videreuddannelse har opnået
et højt fagligt udbytte De pædagogiske mentorer/ vejledere, der er blevet
kompetenceudviklet i projektet, vurderer at den pædagogiske praksis i forsøgsklasser er markant anderledes sammenlignet med gennemsnittet af den
traditionelle undervisning
At eleverne oplever øget læring
At skolerne får nedskrevne pædagogiske strategier
At elevernes kompetencer inden for innovation, kommunikation og projektledelse øges
At elevernes motivation i forhold til skolen øges
At elevernes engagement i skolen øges målt på fremmøde samt deltagelse i
råd og udvalg





Elever, der har deltaget i forsøgsklasser og talentteams, øger deres fastholdelsesprocent med 20 % i forhold
til det generelle niveau på de respektive involverede institutioner
Virksomhederne opfatter generelt de
studerende, som deltager i forsøgsklasser, som havende innovationskompetencer, der matcher deres behov
Undervisere og ledere vurderer, at de
har ændret deres arbejdsformer og
praksis

Kilde: UddX’s evalueringsplan
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entreprenørskabskompetencer

via

undervisning



Udviklende: Det handler om at udvikle kurser

heri. På mange uddannelser er det i dag et lovfæ-

og undervisningsmetoder, prøver, eksamener

stet krav, at elevernes kreativitet og innovative ev-

og talentudviklingsprogrammer samt at igang-

ner skal udvikles.

satte kulturbærende aktiviteter som fx Venture

Man har ønsket at styrke elever og studerendes

Cup
Videnopsamlende: Det handler om at indsamle



innovations- og entreprenørskabskompetencer, da

viden via forskning, analyser og evalueringer

det anses som centralt i forhold til at styrke Danmarks fremtidige konkurrenceevne. Af Strategi for

inden for området, men også at udvikle meto-

uddannelse i entreprenørskab udarbejdet af davæ-

skabsundervisning.
Bevilligende: Endelig har FFE til opgave at

rende Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-

der til måling og kategorisering af entreprenør

vikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Under-

udvikle og medfinansiere entreprenørskabs-

visningsministeriet og Kulturministeriet fremgår

strategier og investere i videregående uddan-

det, at uddannelse i entreprenørskab spiller en

nelser. Det gør de via projektstøtte til uddan-

rolle på to områder:

nelsesinstitutionerne.



For det første skal det stimulere lysten til at

FFE udarbejder en årlig kortlægning af entrepre-

blive entreprenøriel. Det kan ske gennem un-

nørskabsundervisning i uddannelsessystemet. En-

dervisning i entreprenørskab; enten som en in-

treprenørskabsundervisning defineres her som:

tegreret del af undervisningen eller som et


egentligt tema.

”praksisorienteret undervisning, der inddrager om-

For det andet skal elever og studerendes ev-

verdenen, understøtter kreativitet samt tilskynder til

ner til at blive mere entreprenørielle styrkes.

foretagsomhed og handling. Det er eleven/den

Det kan ske gennem viden, der har relevans

studerende, der er aktiv i læringsprocessen, som

for start, drift og vækst af egen organisation el-

foregår i samspil med andre, og underviseren fun-

ler virksomhed, herunder viden om innovati-

gerer som rådgiver og rollemodel” (FFE 2011b:11).

onsprocesser, deres organisering og arbejdsformer (FIVU 2009).

Entreprenørskabsundervisning er således ikke kun
undervisning i iværksætteri, men har også et bre-

For at udbrede undervisning i entreprenørskab

dere fokus på innovation og kreativitet. Den sene-

blev Fonden for Entreprenørskab (FFE) etableret i

ste kortlægning viser, at 10 pct. af alle danske sko-

2010. Målet med oprettelsen af Fonden var at styr-

leelever og studerende deltog i entreprenør-

ke og skabe en sammenhængende national ind-

skabsundervisning i 2010/2011.

sats for uddannelse i entreprenørskab og udfylde
rollen som videncenter, der kunne stimulere til og

På erhvervsuddannelsesområdet (11 ud af 12 ind-

udvikle de mange lokale initiativer. Fonden skal

gange) har fonden identificeret tre fag/moduler,

dække alle niveauer af undervisning, hvorfor

som kan karakteriseres som entreprenørskabs-for-

sammenhæng både har en vertikal og horisontal

løb:

dimension. Fondens opgaver knytter sig dermed
groft skitseret til tre roller:



Iværksætteri og Innovation (F)
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Kreativitet, iværksætteri og innovation (rutine-

for én uddannelse, mens andre ikke gør det. Ek-

ret)

sempelvis underviser man i innovation på lærerud-

Innovation og strategi

dannelse på UCC, mens dette ikke er en del af
læreruddannelse på Metropol (FEE 2011b:159).

Iværksætteri og Innovation er, som det eneste af
de tre, obligatorisk for de erhvervsfaglige uddan-

Af tabel 5.1 fremgår hvilke entreprenørskabsfag,

nelser at udbyde. Faget er derfor samtidig det,

som er registreret på Professionshøjskolen Metro-

som flest elever deltager i. De to andre moduler er

pol og Københavns Erhvervsakademi (KEA).

tilknyttet én bestemt uddannelse eller en bestemt
indgang

på

erhvervsuddannelserne

(FFE

Udover kortlægning af entreprenørskabsundervis-

2011b:61). FFE vurderer på baggrund af oplysnin-

ning arbejder FFE også med effektmålinger af en-

gerne fra 36 erhvervsskoler, at ca. 12 pct. af ele-

treprenørskabsundervisning.

verne undervises i entreprenørskab, hvilket er en

præsenterede FFE i rapporten ”Effektmåling af

stigning på 1 pct. i forhold til kortlægningen året før

entreprenørskabsundervisning i Danmark – 2011”

(FFE 2011b:60).

de første resultater af to langsigtede undersøgel-

3

I

den

forbindelse

ser af undervisning i grundskolen og på universiPå erhvervsakademi- og professionsbachelorud-

teterne. Der findes hverken en undersøgelse af

dannelserne er der med lanceringen af strategien

effekten af entreprenørskabsundervisning på er-

for uddannelse i entreprenørskab i 2009 lagt op til,

hvervsuddannelserne eller på erhvervsakademi-

at de studerendes evne til at se og arbejde med

og professionsbachelorområdet.

muligheder skal styrkes, samt at de studerendes
forståelse af en forretningsmæssig udnyttelse af

På grundskoleniveau har FFE gennemført en

kreative ideer skal udvikles. Kortlægningen fra FFE

spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 repræ-

viser, at der var 53 entreprenørskabskurser på

sentativt udvalgte unge i Danmark årgang 1996.

landets

skoleåret

Analysen af effekten af entreprenørskabsundervis-

2010/2011 med i alt 3.500 deltagende studerende.

ning viser, at de, der har deltaget i entreprenør-

Dette svarer til, at 22 pct. af de studerende har

skabsundervisning, er signifikant gladere for at gå i

gennemgået et entreprenørskabskursus.

skole og tror mere på fremtiden end de, der ikke

ni

erhvervsakademier

i

har samt at de unge har det bedre med sig selv
På professionshøjskolerne er registreret 79 entre-

end de unge, der ikke har deltaget i nogen form for

prenørskabskurser i skoleåret 2010/2011 med i alt

entreprenørskabsundervisning (FFE 2011a:29).

3.923 deltagende studerende. Dette svarer til, at
6,6 pct. af de studerende har gennemført et entre-

På universitetsniveau er undersøgelsen led i et

prenørskabskursus (FFE 2011:93). For både er-

større forskningsprojekt og fortsat i en udviklings-

hvervsakademierne

professionshøjskolerne

fase. Der er i første omgang etableret et måle-

gælder det, at der ikke undervises i entreprenør-

værktøj og en database bestående af studerende

skab på alle uddannelser, ligesom nogle af uddan-

fra seks forskellige entreprenørskabskurser og en

nelsesinstitutionerne underviser i innovation inden

kontrolgruppe. De studerende følges over en 7-

og

årig periode for på den måde at få indsigt i effekten
3

Innovation og strategi er et specialefag på Landbrugets lederuddannelse, mens Kreativitet, iværksætteri og innovation er et
valgfag under hovedområdet Mad til mennesker (FFE 2012:61).
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af universitetskurser i entreprenørskab. Projektet
er stadig i sin indledende fase og de studerende

har derfor endnu ikke modtaget undervisning i en-

entreprenørskabssøjle i hele uddannelsessy-

treprenørskab på universitetsniveau, hvorfor det

stemet

ikke er muligt at vurdere effekten af entreprenør-



skabsundervisningen (FFE 2011a:39).

medvirker til opkvalificering af undervisernes
og vejledernes kompetencer indenfor iværksætteri

I tillæg til kortlægningen og effektmålingen har FFE



skaber netværk, kontakter og tæt samarbejde

uddelt projektstøtte til en række projekter på

mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutio-

grundskole-, ungdomsuddannelse- og det videre-

nerne.

gående område med det formål at fremme innovations-, selvstændigheds- og iværksætterkulturen i

Af FFE’s hjemmeside fremgår det, at de har uddelt

Danmark. Projektstøtten er uddelt til projekter der:

midler til 120 projekter fordelt på 20 projekter på



grundskoleområdet, 36 på ungdomsuddannelses-

medvirker til at skabe en sammenhængende

TABEL 5.1
Entreprenørskabsfag på Professionshøjskolen Metropol, Københavns Erhvervsakademi og Professionshøjskolen UCC
Institution

Kursus/fag/modul

Professionshøj-

1. Innovation, projektledelse og konceptudvikling (PBA i Ernæring og

skolen Metropol

Sundhed)

Antal entre-

Andel entre-

prenørskabs-

prenørskabs-

studerende

studerende

213

3%

302

10 %

615

7%

2. Innovation, projektledelse og intervention (PBA i Ernæring og
Sundhed)
3. Innovationsledelse i offentlige organisationer (Diplom i Ledelse)
4. Videns og innovationsledelse (Diplom i Ledelse)
Københavns Er-

1. Global Entrepreneurship (E-designer)

hvervsakademi

2. Innovation (E-designer)
3. Entreprenørskab: Innovation, kreative
processor, projektledelse og organisation,
iværksætteri (PBA i design og business – IDEATION)
4. Innovation ( PBA i design og business:
Responsible sourcing)
4.

Innovation (PBA i design og business:

Communication)
Professionshøj-

1. Introcamp for nye studerende (læreruddannelsen)

skolen UCC

2. Solution camp om globalisering for 3. årgang (læreruddannelsen)
3. Forløb i engelsk liniefag (læreruddannelsen)
4. Innovation og kreative processer (UCCs fælles Tværprofessionelle element)
5. Events i professionsudøvelse (UCCs fælles Tværprofessionelle)
Kilde: Fonden for entreprenørskab 2011
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området og 64 projekter på det videregående ud-

uddannelserne. På den måde forbliver innovation

dannelsesområde. Der er i mange tilfælde tale om

noget ekstra ved siden af undervisningen frem for

mindre projekter på mellem 30.000-100.000 kr.

at være en gennemgående og integreret del af
undervisningen – der er med andre ord mere fokus

En gennemgang af de midler, der er uddelt, viser,

på evnen til entreprenørskab end at tænke entre-

at der på de erhvervsrettede uddannelser særligt

prenørielt. Ifølge de eksperter, som Mandag Mor-

er givet midler til at udvikle undervisningsforløb

gen har snakket med, er en mulig forklaring, at in-

eller integrere undervisning i innovation og iværk-

novationspædagogikken ses som en modsætning

sætteri i uddannelserne samt til kompetenceudvik-

til et fokus på kernefaglighed og det ”at læse til

ling af lærerne.

testen”. Dette forstærkes yderligere af, at eleverne/de studerende ikke honoreres for at være

5.3

Erhvervsrettet innovation: Faglige ten-

innovative til eksamen, idet der her er fokus på,

denser, barrierer og løsningsforslag

hvorvidt eleverne/de studerende kan den eksisterende viden og ikke på, om de kan tænke innova-

Fonden for entreprenørskabs kortlægning viser

tivt (Mandag Morgen 2012: 22).

opsummerende, at det stadig kun er en mindre
andel af eleverne/de studerende, som undervises i

Publikationen ”Iværksætteri og innovation i er-

entreprenørskab og innovation. Forskning og po-

hvervsuddannelserne” (UVM 2011b), udarbejdet af

licy-analyser peger på en række barrierer forbun-

en projektgruppe på Nationalt Center for Erhvervs-

det med den nuværende undervisning i innovation.

pædagogik for Undervisningsministeriet, peger li-

I det følgende sætter vi fokus på:

geledes på, at arbejdet med at integrere innovation
i undervisningen vil kræve en ændret pædagogisk







Undervisning i innovation er ofte placeret i

praksis, hvor der er fokus på kreative arbejdsfor-

særskilte fag frem for at være integreret i un-

mer og tværfaglighed. Torben Størner fra NCE

dervisningen og kernefagligheden

uddyber, at hvis man skal arbejde med innovation

Den teoretiske undervisning i innovation står

som en integreret del af uddannelserne, så er man

ofte alene og suppleres ikke med praktisk un-

nødt til at arbejde med det hele tiden. Han frem-

dervisning i innovation

hæver udviklingsprojektet Innovation og bæredyg-

Undervisning i innovation mangler kobling til

tige lærermiljøer, hvor man har udviklet en række

den innovation, som finder sted i praksis.

kriterier, som lærerne skal arbejde med, og ligegyldigt hvad man arbejder med af opgaver i en

5.3.1 Fra særskilte fag til integreret del af undervisningen og kernefagligheden

uddannelse, så skal der være et eller flere kriterier
inkluderet i undervisningen.

I en artikel fra 2012 har Mandag Morgen interviewet en række eksperter i entreprenørskabsun-

Som et eksempel på en måde at integrere innova-

dervisning: De stiller spørgsmålstegn ved, om må-

tion nævnes tværfaglige innovationsforløb i hver

den, hvorpå man underviser i innovation i dag rent

skoleperiode, som skal danne sammenhæng mel-

faktisk er den mest hensigtsmæssige (Mandag

lem skoleperioder og bygge bro til praktikken. Ide-

Morgen 2012). I dag er innovation og entreprenør-

en er, at eleven har sit projekt med sig fra det før-

skab ofte henvist til enkeltaktiviteter som konkur-

ste skoleophold i hovedforløbet til den afsluttende

rencer, mindre fag, projektforløb eller camps, frem

prøve. En forudsætning er her, dels at lærerne skal

for at være en integreret del af pædagogikken på
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kunne udfordre eleverne i forhold til det, eleverne

Ovenstående kræver, at underviserne har en for-

arbejder med i virksomheden, hvilket kræver, at

ståelse for de professionelles kernefaglighed. I den

lærerne kender elevens virksomhed, dels at virk-

forbindelse fremhæver Hasse, at professionsba-

somhederne ved, hvad eleverne laver i de forskel-

cheloruddannelser har undergået mange ændrin-

lige skoleperioder for derved at give eleven mulig-

ger, som ikke har haft tid til at synke ind. Mange

hed for at afprøve dele af sit innovationsforløb i

undervisere kæmper med en fagforvirring i forhold

praktikken.

til, hvad det er, de studerende skal kunne, og hvad
det er for en særlig faglighed, der kendetegner en

Der er allerede forsøg i gang på erhvervsskolerne i

given profession.

forhold til tværfaglige innovationsforløb. Et eksempel er udviklingsprojektet Innovation i snedkerfa-

BOKS 5.2: TECHNUCATION

get, hvor man har arbejdet med den innovative

Større teknologisk forståelse giver sygeplejersker og
lærere bedre forudsætning for at være innovative i forhold til ny teknologi i deres arbejdsliv

elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og
4. skoleperiode. Eleven arbejder her med et projekt, som praktikvirksomheden har haft "liggende i
skuffen" i snedkervirksomheden, og dermed kan
elevens arbejde give et bidrag til virksomhedens
fornyelse. Som en del af projektet besøger læreren
eleven i virksomhederne, hvilket samtidig bidrager
til, at man på skolerne bliver á jour med, hvad der
sker i virksomheden og bliver dermed dygtigere til
at støtte op om udviklingsprocessen (NCE 2010:6).
Cathrine Hasse, professor ved Aarhus Universitet,
fremhæver i forlængelse af ovenstående, at innovation og kernefaglighed ikke er modsætninger
men hinandens forudsætninger. Hasse fremhæver
i den forbindelse, at det er vigtigt først at udvikle

Projektet TECHNUCATION- Technological Literacy and
New Employee Driven Innovation through Education er et projekt, som har til formål at skabes ny viden om
technological literacy, og den viden skal danne basis for
udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og
sygeplejersker. I projektet udvikles forskellige læringsredskaber og undervisningsmetoder, som skal give
lærere og sygeplejersker den nødvendige viden, forståelse og kompetencer til ikke blot at kunne bruge, men
også være innovative i forhold til ny lærings- og velfærdsteknologi. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier på skoler og hospitaler med eksperimentelle
living labs og innovations labs. I living labs arbejdes der
med simulation af arbejdssituationer med ny teknologi,
og med afsæt heri skal der udvikles idéer til et undervisnings- og læringskoncept, der kan styrke de studerendes teknologikompetencer i sygepleje- og lærerprofessionsuddannelsen.

kernefagligheden, fordi det er via kernefagligheden, at fx nye teknologier udvikles. Hvis en sygeplejerske skal være innovativ, så skal det være
med afsæt i dennes kernefaglighed. De stude-

Projektet gennemføres af konsortium bestående af Professionshøjskolen
Metropol,
Professionshøjskolen
UCC, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut.

rende skal lære ikke blot at være passive modtagere af andres innovation - fx nye velfærdstekno-

Kilde: www.technucation.dk

logiske løsninger. I stedet skal de undervises i,
hvordan de kan nytænke med udgangspunkt i de-

Hasse peger i den forbindelse på, at man med for-

res faglighed, hvordan de kan være med til at for-

del kan anvende kulturkontrastmetoden til at få

andre deres kernefaglighed, og hvordan de for-

indsigt i, hvad der kendetegner en professions

midler opad i en organisation, hvis de får en god

kernefaglighed. Ideen er helt grundlæggende, at

ide mv.

man undersøger, hvad den ene uddannelse har,
som den anden ikke har. Fx hvad er det, sygeple-
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jersker kan, som lærere ikke kan. Metoden er an-

man tester noget, før det er færdigudviklet. Et ek-

vendt i projektet Technucation (se boks 4.2). Her

sempel på et projekt, hvor man arbejder med pro-

har man helt konkret arbejdet med laboratorium-

totyper er projektet Technucation (se boks 5.2).

modellen ”Forbløffende praksis”. Udgangspunktet
er, at underviserne skal se på og mærke praksis,

Angående innovation på erhvervsuddannelser pe-

men ikke deres egen praksis ud fra antagelsen

ger Torben Størner, NCE, på, at det er vigtigt at

om, at hvis man ser på egen praksis, så bliver man

holde sig for øje, hvad det egentlig vil sige at være

bundet af kulturelle selvfølgeligheder; man lærer

innovativ som faglært. Som han udtrykker det, så

om kernefagligheden kontrasteret i tværfaglighe-

er der stor forskel på at være innovativ snedker og

den. For at overkomme dette sendte man i stedet

innovativ forsker på DTU. I mange innovationsdi-

undervisere fra læreruddannelsen ud på hospita-

daktiske modeller arbejder man ofte med en brain-

ler, og undervisere på sygeplejerskeuddannelsen

stormfase, hvilket er en typisk skolastisk måde at

ud på skoler. Det giver et bedre blik for, om under-

nærmere sig innovation på. Inden for erhvervsud-

visningen gør en forskel og blik for, hvordan teori

dannelser bliver man iflg. Størner nødt til at ar-

hænger sammen med praksis eller konsekvenser

bejde på en anden måde. Man kan ikke bare

af en teori. I de konkrete laboratorier var de ude og

brainstorme, man er nødt til at handstorme og

observere hinandens praksis, hvorefter der var en

dermed give eleverne lejlighed til at eksperimen-

session, hvor underviserne sammen med prakti-

tere med materialer, værktøjer mv. Dette betyder

kere diskuterede sammenhængen mellem teori og

samtidig, at lærerrollen ændrer sig, idet det kræ-

praksis.

ver, at lærerne arbejder på en anden måde med
tilrettelæggelsen af undervisning. Som Størner

5.3.2 Fra teoretisk til praktisk undervisning i
innovation
Fonden for entreprenørskabs kortlægning peger
på, at der er behov for at nytænke undervisningsformer og -stil, når entreprenørskab integreres som
fag (FFE 2011b: 78). I forlængelse heraf problematiseres det i Mandag Morgen-artiklen, at under-

udtrykker det, så er man som lærer nødt til at være
åbne over for elevernes ideer og skabe et rum hertil. Selvom der er en lang række traditioner og
standarder, som eleverne selvfølgelig skal lære, så
er det lærerens opgave at tilrettelægge undervisningen på en måde, hvor man inden for disse
rammer kan arbejde innovativt.

visningen i entreprenørskab er for abstrakt og teoretisk.

5.3.3 Kobling af undervisning i innovation til

Denne kritik bakkes op af Cathrine Hasse, Lotte

I Fonden for entreprenørskabs kortlægning peges

Darsø og Torben Størner. Anken er, at man ikke

der på, at der er behov for at koble undervisning i

lærer at være innovativ ved kun at begrebsliggøre,

innovation på uddannelserne til, hvordan man som

hvad innovation er, men i stedet bør undervisning

medarbejder på en arbejdsplads inddrages i og

være praktisk fx ved at de studerende/eleverne

bidrager til innovation. Cathrine Hasse peger i den

arbejder med at lave prototyper. At skabe prototy-

forbindelse på, at udgangspunktet for innovations-

per er en metode hentet fra designområdet og er
en måde at visualisere tanker og ideer på, hvor

undervisningen bør være, at man undervises i,
hvordan man bidrager til innovation og til at udvikle

man forsøger at kommunikere en ide ved hjælp af

andres innovation frem for blot at bruge andres

en model frem for det skrevne eller talte sprog

innovationer. Dette kræver viden om, hvordan in-

(Darsø 2012: 24). Implicit heri ligger tanken om, at

novation finder sted i praksis.

innovation i praksis

34

BASELINESTUDIE | DAMVAD.COM

En måde at få indsigt i dette er via deltagelse i innovationsprojekter.

Erhvervsskolerne,

erhvervs-

5.4

Talentudvikling og motivation: Politiske
målsætninger og status

akademierne og professionshøjskolerne deltager
allerede i en række innovationsprojekter, som bi-

Indsatsen for at fremme talent og talentudvikling

drager til innovation i praksis (FTF et al. 2012;

inden for uddannelsessektoren blev for alvor skudt

DEA 2012). En undersøgelse blandt uddannelses-

i gang med Talentcamp05, der blev igangsat af det

chefer på erhvervsskolerne gennemført af DEA

daværende Undervisningsministerium. Her mødtes

viser dog, at det er meget sjældent, at eleverne

48 eksperter fra uddannelsesverdenen i 48 timer

inddrages i disse projekter, idet det primært er læ-

for at komme med forslag til, hvordan man frem-

rerne, som driver projekterne (DEA 2012:18). I

mer talentindsatsen i uddannelsessystemet. Ta-

”Iværksætteri og innovation i erhvervsuddannel-

lentCamp05 resulterede i en række forslag om op-

serne” (UVM 2011b) peges der også på, at der er

rettelse af talentcentre, talentcamps, internet-

behov for større inddragelse af virksomheder i un-

portaler for talentfulde børn og særlige talenttimer.

dervisningsforløbene fx via partnerskaber og inno-

Med afsæt heri er der gennemført en række for-

vationskonkurrencer, hvor virksomheden deltager

skellige projekter og igangsat forskellige initiativer

og støtter eleven, eller hvor udvalgte virksomheder

på tværs af uddannelsessystemet (UVM 2011:6).

giver kvalificeret feedback til elevernes produkter.
En egentlig strategi for talentudvikling blev dog
En anden måde at inddrage virksomheder er, at

ikke udviklet, og i 2010 nedsatte Undervisningsmi-

disse kan fungere som mentorer for elever, der

nisteriets en talentarbejdsgruppe, som blandt an-

udviser stor innovations- og iværksætterlyst (UVM

det havde til formål at samle op på erfaringerne,

2011b).

der er gjort i uddannelsessektoren med talenter og
medvirke til at formulere en ny strategi på området.

I forhold til de studerende på professionshøjsko-

I rapporten angives det, at udgangspunktet for ta-

lerne vurderes det i en AKF-rapport, at 29 pct. af

lentudvikling i uddannelsessystemet er, at:

de studerende er involveret i udviklingsarbejde –
primært i forbindelse med deres bacheloropgave

”Alle børn og unge i det danske uddannelsessy-

(Jensen et al. 2012b: 54). Der findes ikke en lig-

stem skal stimuleres og udfordres til at nå så langt

nende undersøgelse af studerendes involvering i

som muligt. Det gælder de svageste, den store

innovationsprojekter

erhvervsakademierne,

mellemgruppe, og det gælder de bedste. Det gæl-

men det formodes, at der også her er et stort po-

der de praktiske og de boglige, de alment oriente-

tentiale i, at uddannelsesinstitutionerne i højere

rede og de erhvervsrettede, de akademiske og de

grad, end det er tilfældet i dag, samarbejder med

professionsorienterede, dem, der interesserer sig

erhvervslivet om innovationsprojekter for på den

for mennesker, og dem, der interesserer sig for

måde at gøre undervisningen i innovation mere

ting” (UVM 2011:4).

på

praksisorienteret.
På regionalt niveau sætter Region Hovedstaden i
den kommende regionale udviklingsplan for 20122016, som for øjeblikket er i høring, fokus på talentudvikling. Under overskriften ”Alle talenter skal
i spil” hedder det, at alle unge og voksne skal have

BASELINESTUDIE | DAMVAD.COM

35

mulighed for at finde et relevant og attraktivt tilbud i

ser i Danmark (NIRAS 2010). Undersøgelsen pe-

uddannelsessystemet, så flere får lyst til at ud-

ger blandt andet på, at der mangler en fælles for-

danne sig, samt at alle skal udfordres på deres

ståelse af, hvad begrebet talent dækker over, lige-

niveau og motiveres til mere uddannelse (RH

som der blandt lærerne/underviserne er meget få,

2012:16). Der er med andre ord tale om en bre-

der har deltaget i uddannelse, som ruster dem til at

dere tilgang til talentudvikling, hvor fokus ikke blot

arbejde med talentudvikling (NIRAS 2010:48). En

er

af årsagerne er blandt andet, at målgruppen for de

på

de

talentfulde,

men

på

alle

ele-

ver/studerende.

eksisterende talentindsatser er elever og studerende og ikke lærerne/underviserne. Det til trods

Definition af talent

for at læreren/underviseren har en central rolle i

Forskere har længe søgt at definere begreberne

talentudvikling – de skal blandt andet udpege og

talent, intelligens og særlig begavelse, men der er

motivere eleverne/de studerende. Det kræver red-

stadig forskellige opfattelser af begrebernes be-

skaber, som kan understøtte dette arbejde og ud-

tydning. Der findes således ingen officiel entydig

vikling af en særlig talentpædagogik. Arbejdsgrup-

definition af, hvad et talent er (UVM 2011:12). I

pen anbefaler i forlængelse af dette, at man ind-

Talent Camp 05 defineres talent som:

tænker udvikling af talenter på grund-, efter og videreuddannelser rettet mod lærere/undervisere på



Børn og unge, der har særlige forudsætninger

alle niveauer i uddannelsessystemet.

inden for et eller flere områder, og som går i


almindelige skoler og institutioner.

Et andet aspekt, som undersøgelsen peger på, er,

Et talent er en person, som er god til noget og

at talentindsatser er præget af en høj grad af frivil-

har mulighed for at blive en af de bedste, hvis

lighed eller eget initiativ fra eleven. Talentarbejds-

potentialet stimuleres

gruppen bemærker i den sammenhæng, at ikke
alle elever har den nødvendige opbakning i hjem-

Undervisningsministeriets talentarbejdsgruppe tog

met, modet eller troen på egne evner til selv at an-

udgangspunkt i samme definition dog med tilfø-

søge om at deltage i talentindsatser (UVM

jelse af:

2011:25). Endvidere peger undersøgelsen på, at
mange talentindsatser ligger uden for den almin-



Børn og unge der har lysten og viljen til at yde

delige undervisningstid, og at talentprojekterne ofte

en særlig indsats

er båret af ildsjæle.

Talentudvikling handler dermed ikke kun om de

En anden tendens, som NIRAS’ undersøgelse pe-

talentfulde elever/studerende, men har et bredere

ger på, er at der en overvægt af talentprojekter

fokus på, hvorledes man via talentudvikling kan

inden for det naturvidenskabelige område herun-

bidrage til at øge motivationen blandt de talent-

der matematik, fysik, kemi og biologi samt fag med

fulde elever/studerende og deres klassekamme-

fokus på tekniske kompetencer. En tendens som

rater.

gør sig gældende hele vejen igennem uddannelsessystemet. Talentgruppen bemærker i den

5.4.1 Talentudvikling og motivation: Faglige
tendenser, barrierer og løsningsforslag
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sammenhæng, at et ensidigt fokus på det naturvidenskabelige område medfører, at man overser

Som en del af talentarbejdsgruppens arbejde gen-

talenter inden for andre områder som fx den ta-

nemførte NIRAS en undersøgelse af talentindsat-

lentfulde sygeplejerske.
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5.4.2 Talentudvikling på erhvervsuddannelser

stærke elever. Eleverne skal nemlig opfordres til at

På erhvervsuddannelsesområdet er der i de sene-

deltage, fx ved at skolen og lærerne identificerer

ste år gennemført en række tiltag, som har til for-

de stærke elever og fortæller dem, at de er talent-

mål at styrke talentindsatsen (UVM 2011; EVA

fulde og derfor bør deltage i tilbuddene. Det bety-

2011a). Disse indsatser dækker blandt andet over

der dermed, at det er nødvendigt, at skolen mar-

indførelse af trin og niveauer, oprettelse af særlige

kedsfører deres tilbud til stærke elever (EVA

hold, udbud af fag på højere niveau, oprettelse af

2011a:31).

EUX i 2010 og indførelse af Danmarksmesterskaber i 2011. Indsatserne er igangsat for at sikre, at

Projektkortlægningen viser, at en af de måder,

de fagligt stærke elever på erhvervsuddannelserne

man blandt andet har arbejdet med talent inden for

bliver endnu dygtigere, og at de fastholdes på de-

erhvervsuddannelserne, er via konkurrencer, som

res uddannelse. Indsatserne skal samtidig være

arrangeres af SkillsDenmark; en dansk organisa-

med til at forbedre erhvervsuddannelsernes om-

tion, der arrangerer Danmarksmesterskaber for

dømme, så erhvervsuddannelserne anerkendes

alle erhvervsuddannelser og sender unge danske

som et attraktivt tilbud på niveau med andre ung-

lærlinge og elever af sted til de store internationale

domsuddannelser, som stærke elever søger.

konkurrencer WorldSkills og EuroSkills. En anden
måde man har arbejdet med talent er i Centre of

Talentarbejdsgruppen anbefaler i deres rapport, at

Excellence, som er et landdækkende projekt op-

det videre arbejde med talentudviklingen på er-

rettet af Industriens Fond i samarbejde med DI.

hvervsuddannelser tager udgangspunkt i:

Kort fortalt er Centres of Excellence erhvervsskoler, hvor dygtige elever fra hele landet på udvalgte



Etablering af talentspor og hovedspor

erhvervsuddannelser kan modtage undervisning



Talentsporet udvikles inden for uddannelser,

på højeste niveau og på industrirelevant udstyr i

der er særligt konkurrenceudsatte

samarbejde med virksomheder mv..



Talentsporet baseres på et samarbejde med
store, moderne virksomheder

Selvom SkillsDenmark og Centre of Excellence
ikke er udtryk for en integreret måde at arbejde

EVA peger i deres undersøgelse af erhvervssko-

med talentudvikling på, så har det iflg. Torben

lerne på, at de stærke elever på erhvervsuddan-

Størner været med til at sætte fokus på det er-

nelserne ofte er stærke på andre måder end det

hvervsfaglige talent, og hvad talent i det hele taget

boglige, som folkeskole og gymnasium lægger

er inden for erhvervsuddannelser.

vægt på. Eleverne brænder for fagene i den erhvervsmæssige og konkrete sammenhæng, som
de møder på erhvervsskolerne (EVA 2011a:11).
EVAs undersøgelse viser, at de fagligt stærke elever ofte ikke selv efterspørger særlige tilbud, fordi
eleverne ikke nødvendigvis ser sig selv som stærke. Tværtimod har mange af dem oplevet sig selv
som bogligt svage i folkeskolen. Det, at de stærke
elever ikke efterspørger særlige tilbud, er en barriere for at udbyde særlige fag eller forløb til netop

5.4.3 Talentudvikling på de videregående uddannelser
På det videregående område har talentudviklingsindsatsen i høj grad været centreret om universitetsuddannelserne, og fokus har særligt været på
at oprette eliteuddannelser/moduler for de talentfulde studerende. I marts 2006 nedsatte det daværende Universitets- og Bygningsstyrelsen således
en arbejdsgruppe med Rektorkollegiet og Danske
Studerendes Fællesråd. Formålet var at udforske
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eliteuddannelsesbegrebet og udvikle modeller for
eliteuddannelser.

fessionen, skal være med til at udfordre de

4

dygtige studerende gennem udviklingsprojekter, således at talentet både udvikles i un-

Talentudvikling på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser
visningsministeriets

er

ifølge

Under-

talentarbejdsgruppe

kende-

tegnet ved at være sparsom og drevet af ildsjæle

dervisningen og i praksis.


Ekstra udfordringer til talentfulde studerende fx
ved mulighed for ekstra ECTS-point, sommerskoler mv.

(UVM 2011:78). Der er flere faktorer, der spiller ind
her. Eksempelvis fremhæver talentarbejdsgruppen

Flere undersøgelser af frafaldet på professionsba-

uddannelsesinstitutionernes manglende strategi-

cheloruddannelserne peger på, at man overordnet

ske fokus, hvilket blandt andet har medført, at pro-

kan skelne mellem to typer studerende; de aka-

jekter ikke er blevet til blivende initiativer. En an-

demisk-orienterede og de praktisk-orienteret. Der

den faktor, som særligt gør sig gældende på pro-

er ikke overraskende to forskellige ting, som moti-

fessionsbachelorområdet, er den manglende efter-

verer de to grupper. De praktisk-orienterede moti-

spørgsel efter talenter fra arbejdsmarkedets side

veres af en høj grad af praksisnærhed i undervis-

(UVM 2011:79). Arbejdsgruppen anbefaler, at er-

ningen, men de akademisk-orienterede i høj grad

hvervsakademierne og professionshøjskolerne i

motiveres af den teoretiske undervisning (mere her

det videre arbejde med talentudviklingen arbejder

om i kapitel 6) (Hjelmar 2009:10). I forhold til ta-

med:

lentudviklingsarbejdet er der som tidligere nævnt
fra politisk side primært fokus på de akademisk-




Etablering af strategisk fokus på institutionerne

orienterede. Set fra et frafaldsperspektiv er det dog

i forhold til at spotte og udvikle talenter.

de praktisk-orienterede studerende, som Torben

Etablering af tydeligere karriere og specialise-

Pilegaard Jensen peger på som en nøglegruppe i

ringsveje efter endt erhvervsakademi- eller

forhold til det fremtidige arbejde med at begrænse

professionsbacheloruddannelse.

frafaldet

Udgangs-

på

professionsbacheloruddannelserne.

punktet er her, at talentudvikling ikke slutter

Argumentet er, at det, at de akademisk-orienterede

ved endt uddannelse. Talentet skal have mu-

studerende eventuelt falder fra og formentlig der-

lighed for at dygtiggøre sig inden for professio-

efter går i gang med en lang videregående uddan-

nen på et højt fagligt niveau, ved at uddannel-

nelse, er mindre problematisk. Det er værre med

sesinstitutionerne udvikler stærkere praksis-

dem, som falder fra en professionsbacheloruddan-

nære og professionsrettede efter- og videre-

nelser, men ikke kan gennemføre en lang videre-

uddannelsesmuligheder på diplom- og master-

gående.

niveau og afklarer karriere- og specialiserings



veje på arbejdsmarkedet.

Pilegaard fremhæver i forlængelse af dette, at vi

Styrket samarbejde mellem uddannelse og

mister en stor gruppe studerende, hvis ikke under-

virksomhed om udviklingsopgaver og praktik

visningen tilrettelægges, så den tager udgangs-

for talentfulde studerende.

punkt i det, som motiverer dem: Det arbejdsliv de

Deltagelse i udviklingsprojekter, som gennem-

skal ud til. Samfundet er præget af, at akademiske

føres i samarbejde med erhvervslivet og pro-

kompetencer sættes højere end praktiske kompetencer, hvilket blot forstærkes af snakken om vi-

4

http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/eliteuddannelser-

1

38

BASELINESTUDIE | DAMVAD.COM

denssamfundet. Ifølge Pilegaard er der dog ikke

belæg for, at der kun er behov for teoretiske kom-



Uddannelsesinstitutionerne skal inden for de

petencer. Mange skal opnå kompetencer gennem

overordnede rammer kunne udarbejde selv-

en mere praktisk uddannelse.

stændige talentstrategier.


Institutionernes strategier kan synliggøre ”hur-

Uddannelsesminister Morten Østergaard har midt

tige spor” for dygtige studerende dvs. hvorle-

juni 2012 offentliggjort et debatoplæg om talentud-

des studerende kan færdiggøre studierne hur-

vikling på de videregående uddannelsesinstitutio-

tigere end normeret tid fx via sommerskoler el-

5

ner. Udgangspunktet er, at de videregående ud-

ler muligheder for at tage flere fag per seme-

dannelsesinstitutioner skal have strategisk fokus

ster end normeret.

på at udvikle talenter på alle niveauer og i en langt



Uddannelsesreglerne skal muliggøre, at talent-

bredere forstand end de seneste års eliteinitiati-

fulde studerende i højere grad end i dag har

ver. Der lægges op til, at der skal skabes en ta-

mulighed for at tage meritfag på andre områ-

lentkultur, hvor de talentfulde og motiverede stude-

der af den videregående uddannelsessektor fx

rende på alle landets videregående uddannelser

at en erhvervsakademistuderende kan tage

skal have de bedste muligheder for at udnytte de-

fag på universitetet.

res særlige potentiale. I debatoplægget præsente-



Innovations- og entreprenørskabstalenter skal

rer Østergaard 10 ideer til at forbedre talentindsat-

fremmes gennem væksthuse, entre-prenør-

sen:

skabsevents,

tværfaglige

forløb,

netværk,

sommerskoler for innovationstalenter mv.


De dygtigste gymnasie- og erhvervsskoleelevideregående uddannelser og få merit for de-

via de fleksible 3+5 og 4+4 modeller med hen-

res indsats i forbindelse med optag på den på-

blik på målrettet rekruttering af forskertalenter.


Institutionerne skal have mulighed for at an-

Alle videregående uddannelser skal have mu-

vende en udmærkelsesgrad på eksamensbe-

lighed for at udbyde talentforløb for de dyg-

viset.

tigste studerende. Der lægges derfor op til en


Universiteterne skal i højere grad end i dag
rekruttere talentfulde studerende til ph.d.-forløb

gældende uddannelse.




ver skal have mulighed for at tage fag på de



Talentudvikling i de videregående uddannelser

lovændring.

skal have fokus på at sikre, at det danske ud-

Det skal derudover sikres, at lovgrundlaget og

dannelsessystem er i stand til at tiltrække og

regelsættet for uddannelserne generelt bedre

fastholde de dygtigste talenter fra ind- og ud-

understøtter talentpleje og -udvikling. Instituti-

land.

onerne skal derfor have friere rammer for talentudvikling, herunder gennem en udvidelse
af ECTS-rammen for studerende, der kan
gennemføre på normeret tid.

5.4.4 Fra talentudvikling til motivationsarbejde
Talentarbejdet er tæt knyttet til motivation. Som
nævnt tidligere var en af talentarbejdsgruppens
pointer med at sætte fokus på talentarbejdet, at det
var en måde at løfte og motivere den øvrige elev-

5

For mere information se
http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/talent-skaludvikles-paa-alle-uddannelsesniveauer/debatoplaeg-plads-tiltalenterne.pdf?utm_medium=email&enabled=True&utm_source=newsl
etter&utm_campaign=press_release

gruppe.
I forskningsprojektet Fastholdelse og frafald på
erhvervsuddannelser har man undersøgt, hvad der
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motiverer elever på erhvervsuddannelserne. En af

hvilket motiverer dem til at lære igen (Jensen &

de forskere, som har deltaget i projektet, Christian

Larsen 2011:12). Helms fremhæver i forlængelse

Helms Jørgensen, peger på følgende udvalgte mo-

heraf, at eleverne oplever tilbuddene på erhvervs-

tivationsfaktorer:

uddannelse som attraktive, fordi de er domineret af
nogle andre undervisningstraditioner. Der er en



Adgangen til en voksenidentitet

anden oplevelseskvalitet i undervisningen i form af



Den praktiske tilgang til læring

mødet med stoffer og materiale, tidspres osv., og



Undervisning med mening

det er også årsagen til, at eleverne især foretræk-



Praktikpladsen

ker værkstedsundervisningen.



Lærerens tilstedeværelse og feedback
En anden ting, som kendetegner undervisningen

Erhvervsuddannelseselevernes engagement er i

og som motiverer eleverne, er, at der er en me-

høj grad drevet af det fagarbejde, som uddannel-

ning, som man ikke finder i traditionel skoleunder-

serne er rettet imod og den faglige identitet, de

visning. Erhvervsuddannelse kan give et tilbud om

giver adgang til (Jørgensen 2012e:20). Som Helms

at skabe noget konkret fysisk, som andre skal bru-

udtrykker det, så er mange af de unge, som går på

ge; fx et legehus, en buffet, mv.. Når eleverne står

erhvervsuddannelserne, som ikke synes, at det

i et køkken, og der er nogen, som spiser det de

mest værdifulde er at være på en uddannelse,

laver, så oplever de, at det gør en forskel, og det

men de er der, fordi de kan se et mål med det. De

giver dem en stolthed. Der er samtidig tale om en

er på skolen, fordi den giver adgang til en voksen-

konkret og kontant feedback på det, eleverne la-

identitet. De vil gerne være fx automekaniker, og

ver. Dette er en konklusion, som går igen i rap-

det bliver de ved at være i skolen. Det at blive an-

porten

erkendt i praktikken af fagpersoner, som nogen,

(Brown og Katznelson 2011).

”Motivation

i

erhvervsuddannelserne”

der kan noget, er også motiverende. Det er en
måde at skifte identitet fra elev i en skole til at blive

Praktikplads eller mere specifikt det at have udsigt

anerkendt som kollega på en arbejdsplads af nog-

til en praktikplads er en anden af det ting, som mo-

le, de ser som rollemodeller.

tiverer eleverne, hvilket i høj grad hænger sammen
med, at de unge har valgt en erhvervsuddannelse,

Den praktiske tilgang til læring er en anden ting,

fordi de gerne vil et bestemt job. Praktikpladsen

som motiverer eleverne. En AKF-undersøgelse af

har selvsagt betydning for elevernes mulighed for

frafaldet på erhvervsuddannelser viser, at en tred-

at gennemføre uddannelsen, men det at have en

jedel af dem, der gennemførte en erhvervsuddan-

praktikplads allerede under grundforløbet bidrager

nelse faktisk havde utilstrækkelige læsefærdighe-

positivt til de unges deltagelse og engagement i

der ved afslutningen af folkeskolen, hvilket ifølge

skoledelen (Brown og Katznelson 2011:37).

PISA normalt betyder, at de ikke kan gennemføre
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en ungdomsuddannelse. Når de alligevel gen-

Hvad angår lærerens tilstedeværelse, så peger

nemfører en erhvervsuddannelse, tilskrives dette,

Helms på, at noget af det, eleverne efterspørger,

at det læringsmiljø, de unge møder på erhvervs-

er, at lærerne er i stand til at anerkende eleverne

uddannelserne, er præget af en mere praktisk

og give dem feedback. Elever klager ofte over få

håndværksmæssig tilgang til læring sammenlignet

lærerressourcer og at de ikke kan få fat i lærerne,

med den, de fleste unge har mødt i grundskolen,

når de har brug for dem. Dette virker demotive-
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rende, idet undervisningen på erhvervsuddannel-

på, at underviserne heller ikke er gode nok til at

ser ofte er baseret på mesterlæreformen, hvor læ-

lade eleverne undervise hinanden. Det er heller

reren instruerer i små grupper i forhold til de opga-

ikke altid, at eleverne ønsker at hjælpe hinanden.

ver, eleverne konkret står med. Denne undervis-

Fx gider de ressourcestærke ikke hjælpe, hvis de

ningsform kalder på en meget tættere lærerdæk-

oplever, at dem, der har behov for hjælp, er umoti-

ning, og det er frustrerende for eleverne, hvis de

verede. Det er en udfordring for lærerne at vise de

oplever, at de ikke kan få hjælp til at komme vi-

stærke, at de kan få noget ud at være en res-

dere, da de ofte går i stå, fordi de er bange for at

source for mindre stærke elever. Helms peger der-

ødelægge det, de er i gang med. I sådanne situati-

for på, at der er behov for at sætte fokus på og

oner kan der blive konkurrence om lærernes op-

arbejde med, hvordan lærerne kan facilitere en

mærksomhed, og det er ofte dem, som er mindst

positiv klassekammeratseffekt, hvor de ressource-

motiverede, der ender med at være dem, som ikke

stærke elever fungerer som forbilleder for de min-

få opmærksomhed.

dre ressourcestærke.

Helms fremhæver samtidig, at lærerne ofte mang-

Niveaudeling og differentieret undervisning kan i

ler erfaring og professionalisme i forhold til arbej-

fremtiden komme til at handle om mere end bare

det med differentieret undervisning og niveaude-

elevernes niveau. Børne- og undervisningsminister

ling, hvilket særligt skyldes, at der er en stor

Christine Antorini lagde på en konference om kva-

spændvidde i elevgruppen. Der er mange eksem-

litet i erhvervsuddannelserne og amu afholdt 31.

pler på, at lærerne godt kan håndtere det, men

maj 2012 således op til etableringen af et voksen-

desværre også mange eksempler på, at det ikke

og et ungdomsspor på erhvervsuddannelserne

fungerer. Helms peger fx på, at der er en del ek-

med det formål at skabe et bedre socialt fælles-

sempler på, at lærerne orienterer undervisning ef-

skab for de unge og løse en del af problemet med

ter laveste fællesnævner, hvilket de også på sin vis

de manglende praktikpladser. Udgangspunktet er,

skal, da de jo skal have alle med, men det kan

at eleverne har forskellige livserfaringer med i ba-

medføre, at der er nogle, som ikke få udfordringer

gagen, og det går ud over det sociale liv for de un-

nok og derigennem mister motivation. Omvendt er

ge på uddannelserne, samt at der stor forskel på

der også mange eksempler på lærere, som orien-

den undervisningspædagogik, man som lærer skal

terer sig mod de ressourcestærke elever, fordi de

bruge over for unge og voksne. Antorini foreslog

tænker, at de er sat i verden for at give dem, der

også at samle flere ungdomsuddannelser i større

vil, en uddannelse.

centre for at skabe et campusmiljø, hvor unge kan

6

møde hinanden på tværs af uddannelser.
En anden problemstilling, som Helms trækker
frem, er, at mange lærere overlader det til eleverne

Camilla Hutters, udviklingsleder og lektor på Cen-

at gruppere sig, hvilket betyder, at man ofte få to

ter for Ungdomsforskning, peger på, at der både i

grupper; gruppen, som ved, hvad de vil og er gode

forskning og politisk først og fremmest har været

til det, og gruppen af unge, som ikke ved, hvad de

fokuseret på at nedbringe de negative konsekven-

vil og generelt er mindre engageret. De to grupper

ser af motivationsproblemerne. Det massive fokus

kan have svært ved at tale samme, og mange læ-

på frafald har samtidig ført til, at der har været me-

rere har dårlige erfaringer med at tage fat om det,

6

eller føler sig ikke rustet til det. Han peger videre

For mere information se
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Presse/~/link.aspx?_id=C
9606C1613C047E1B4E7839AE55C3D06&_z=z
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get fokus på de elever, som har de dårligste forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddan-

5.6

Fag og fagligheder på nye måder: Faglige
tendenser, barrierer og løsningsforslag

nelse. Ifølge Hutters står erhvervsskolerne overfor
en udfordring med at sikre balancen mellem ker-

Kvalifikationsrammen kan ses som et udtryk for en

neydelser og de særlige tiltag. Hutters efterlyser, at

generel bevægelse fra curriculum og indholds-

man eksperimenterer med en anden tilgang til mo-

tænkning til kompetencetænkningen. Den nye

tivationsarbejdet, hvor man i stedet for at se på de

kompetencetænkning er tæt forbundet med begre-

negative konsekvenser af manglende motivation

ber som f.eks. livslang læring, et bredere blik på

undersøger, hvad der positivt kan gøres for at øge

læring i arbejdslivet samt anerkendelse af real-

unges motivation og lyst til læring og uddannelse.

kompetencer (mere herom i kapitel 6). Kompeten-

Det kunne fx gøres ved, at skolerne satte sig for at

cemålene er abstrakte og dynamiske. De fortæller,

se hverdagen på skolerne fra de unges perspektiv

hvad eleven/den studerende skal kunne gøre, men

og derfra arbejdede med at gøre læringen og hver-

de er ikke indholdsbestemt. Det er derfor op til læ-

dagen bedre for eleverne. Dette er en tilgang, som

rerne/underviserne at bryde dem op i mere kon-

anvendes i projektet ”Unges lyst til læring”, som

krete læringsmål samt at finde frem til, hvilke un-

Hutters deltager i. Projektet er i opstartsfasen og

dervisningsmetoder, som gør, at eleven/den stude-

sætter netop fokus på, hvad der motiverer unge og

rende når et givent kompetencemål (EVA 2009:6).

giver dem lyst til læring, og som en del af projektet

Dertil kommer, at kompetencemålene er dynami-

afprøves nye indsatser, der kan øge unges lyst til

ske. Når der fx angives, at eleven skal kunne væl-

og motivation for læring.

ge de relevante materialer og værktøjer, så er det
ikke knyttet til bestemte materialer og værktøjer.

5.5

Fag og fagligheder på nye måder: Politi-

Det betyder, at lærerne/underviserne løbende skal

ske målsætninger og status

analysere og revidere, hvad der i en given periode
kan anses som de relevante materialer og værktøj.

Som nævnt i kapitel 3, så indførte Undervisnings-

Det didaktiske arbejde med oversættelse af kom-

ministeriet i 2007 en ny dansk kvalifikationsramme.

petencemål til undervisning bliver helt centralt i det

Kvalifikationsrammen er en samlet og systematisk

moderne lærerarbejde.

beskrivelse af de forskellige typer af uddannelsesgrader, der udbydes samt en beskrivelse af ni-

Bevægelse fra curriculum og indholdstænkning til

veauer og grader ud fra, hvilket læringsudbytte en

kompetencetænkning knytter også an til et øget

studerende typisk skal have opnået ved studiets

fokus på at sikre, at studerende og elever har de

afslutning.

kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger,
og den deraf følgende øgede inddragelse af afta-

Som også nævnt i kapitel 3, så var målet med hele

gerne og andre interessenter i styring og udvikling

reformen af professionshøjskolerne og erhvervs-

af uddannelser blandt andet via aftagerundersø-

akademier

gelser, uddannelsesudvalg mv., som er beskrevet

at

fremme

det

teknisk-merkantile

vækstlag ved at understøtte, at fagligheder spiller

mere indgående i afsnit 7.4.

sammen på tværs. Det være sig fx det velfærdsteknologiske område, hvor sundhedsprofessionerne møder de teknisk orienterede fag.

5.6.1 Inkorporering af ændrede kompetencebehov i uddannelser
En interessant problemstilling knyttet til fag og fagligheder på nye måder er, hvordan man arbejder
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med dels at indhente viden om ændringer i kom-

uddannelserne er ifølge Torben Størner via læ-

petencebehovet på arbejdsmarkedet, dels hvordan

rerne i det omfang, at disse fungerer som praksis-

man arbejder med at inkorporere dette i undervis-

forskere og fx deltager i udviklingsarbejde i samar-

ningen i eksisterende uddannelse. En opgørelse

bejde med praktikere. Ifølge ham er det nødven-

fra ACE Denmark viser, at der i perioden 2007-

digt, at lærerne/undervisere følger med i udviklin-

2012 er søgt om godkendelse af 68 nye uddannel-

gen og oplever den på tæt hold, da arbejdsmarke-

ser jf. tabel 4.2. Af disse er 51 blevet godkendt.

det i dag er under konstant forandring. Det er dog

Stigningen i antallet af nye uddannelser i de se-

ikke alle lærere/undervisere, som deltager i udvik-

nere år peger i retning af, at man netop udvikler

lingsarbejde, ligesom deres generelle tilknytning til

nye uddannelser som svar på nye kompetencebe-

praksis varierer meget. Torben Størner påpeger i

hov i stedet for at inkorporere disse i eksisterende

den forbindelse, at det er relevant at eksperimen-

uddannelser. Peter Koudahl peger i den forbin-

tere med læreren/underviseren som praksisfor-

delse på, at man skal være påpasselig med bare

sker, og hvordan de inkorporerer nye tendenser og

at udvikle en ny uddannelse, og at man som mini-

kompetencebehov og udvikler nye undervisnings-

mum skal sikre sig, at der er en efterspørgsel på

forløb. Som Størner udtrykker det, så nytter det

arbejdsmarkedet, som kan sikre en kritisk masse i

ikke, at læreren bare fortæller eleverne om nye

uddannelserne. Som eksempel peger han på, at

tendenser. I stedet skal læreren ind og eksperi-

man inden for erhvervsuddannelsesområdet for få

mentere, handstorme, og oversætte det til prakti-

år siden arbejdede på at oprette en uddannelse

ske undervisningsforløb.

målrettet vindmølleindustrien. En undersøgelse
hos Vesta viste, at de ikke syntes, at de havde

En anden måde, hvorpå eventuelle ændringer i ar-

brug for en ny uddannelse, da de var tilfredse med

bejdsmarkedets kompetencebehov inkorporeres i

dem, der blev uddannet og selv gav dem den nød-

uddannelserne, er via de faglige udvalg, der er an-

vendige opkvalificering. Hvis en uddannelse er

svarlige for at sørge for, at eventuelle ændringer i

rettet mod et meget snævert arbejdsmarked, med-

arbejdsmarkedets kompetencebehov inkorporeres

fører dette samtidig, at den enkeltes karriereveje

i uddannelserne.

indsnævres (mere herom i kapitel 7).

behov skal de faglige udvalg hvert år i en udvik-

For at sikre arbejdsmarkedets

lingsredegørelse analysere områdets teknologiske
En måde hvorpå man kan få nye tendenser ind i

udvikling, de internationale forhold, eventuelt æn-

TABEL 5.2
Oversigt over akkrediteringsrådets godkendelser (2007-1012)
PBA

EA

Diplom

Overbygning

Profilforløb

(PBA)
Ansøgt i alt

21

9

12

13

13

Positiv akkreditering

16

6

10

11

8

Betinget

0

0

0

0

0

Afslag

5

3

2

2

5
Kilde: www.acedenmark.dk
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drede organisations- og reguleringsformer og vur-

BOKS 5.3: DET MODERNE HÅNDVÆRK

dere det fremtidige behov for faglært arbejdskraft

I regi af NCE arbejder man for øjeblikket på et projekt,

inden for området samt vurdere udviklingen på til-

Det moderne håndværk, der kort fortalt handler om,

grænsende faglige områder og praktikpladssituati-

hvordan man kan karakterisere det moderne håndværk

onen. På den baggrund skal udvalgene forholde

forstået som det erhverv, erhvervsuddannelserne ud-

sig til, om der er behov for omlægning, nedlægning

danner til. I projektet ses der blandt andet på, hvad

eller nyetablering af uddannelser (Jørgensen

teknologiske, kulturelle forandringer mv. har betydet for

2012b:78).

den måde, håndværket udfolder sig på, og som en del
af projektet arbejder man med at give ideer og forslag

Ministeriet for Børn og Undervisnings sammenfat-

til, hvordan de faglige udvalg kan blive bedre til syste-

ning af de faglige udvalgs redegørelser fra 2011

matisk at undersøge og analysere udviklingen på ar-

viser, at de faglige udvalg har planer om oprettelse

bejdsmarkedet fx via opbygning af egentlige forsk-

af én ny uddannelse, nedlæggelse af to uddannel-

ningsmiljøer.

ser og overvejer eller forventer at ændre/justere 73
uddannelser (UVM 2012:1). Ser vi nærmere på

5.6.2 Faglighed og kompetencer er ikke kun
knyttet til fag

udviklingsredegørelserne inden for området bygge
og anlæg, fremgår det fx, at man her overvejer at

Generelt er det kendetegnende for de tre typer

nedlægge byggemontageteknikeruddannelsen på

uddannelser (erhvervs-, erhvervsakademi- og pro-

baggrund af erfaringerne med de færdiguddanne-

fessionsbacheloruddannelser), at de indeholder et

des beskæftigelsessituation, den manglende job-

skisma mellem specialist- og generalist-kompe-

profil på arbejdsområdet og erfaringerne med ele-

tencer, teoretiske og praktiske færdigheder og

vernes frafald/omvalg. Træfagenes byggeuddan-

tværfaglige vs. kernefaglige kompetencer. Og net-

nelse er en af de 73 uddannelser, hvor det faglige

op dette skisma har været diskuteret løbende gen-

udvalg overvejer at justere uddannelsen på bag-

nem de seneste mange år. Fx var der i forbindelse

grund af analysen af udviklingen på arbejdsmarke-

med etableringen af sygeplejerskeuddannelsen

det. Eksempelvis forventer det faglige udvalg at

som en professionsbacheloruddannelse en heftig

ændre svendeprøven samt en del af uddannelsens

debat

kompetencemål og fagbeskrivelser for at tage høj-

plejerskers praktiske færdigheder var blevet svæk-

de for de fremtidige krav i byggeriet.

ket til fordel for de teoretiske (EVA 2006b). Skis-

om,

hvorvidt

de

nyuddannede

syge-

maet var også en stor del af reformen af erhvervs-
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Torben Størner stiller i forlængelse af ovenstående

uddannelser i 2000, hvor man ændrede formålet

spørgsmålstegn ved selve udarbejdelsen af udvik-

med erhvervsuddannelserne, så det ikke længere

lingsredegørelsernes grundlag eller mangel på

blot var at sikre arbejdsmarkedet en tilgang af kva-

samme. Han efterlyser en mere systematisk ana-

lificerede faglærte medarbejdere, men også at give

lyse af udviklingen og involvering af en bredere

adgang og inspirere til videre uddannelse samt at

kreds af aftagere, så man sikrer, at udviklingsrede-

bidrage til elevernes personlige og sociale udvik-

gørelserne ikke blot er baseret på nogle få aftage-

ling (UVM 1999). Reformen lagde dermed op til et

res vurdering af udviklingen. I forlængelse af dette

større fokus og vægt på den almene undervisning

peger han på, at man bør se nærmere på, hvordan

og det at opøve elevernes evne til refleksion og

man arbejder med at inkorporere ændringer i ud-

metalæring, dvs. learning-to-learn kompetencer

dannelsesordningerne.

(Koudahl 2005: 98).
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Som beskrevet tidligere er der en tendens til, at

re selv- og medledende og skal kunne arbejde

man internt på uddannelsesinstitutionerne tænker i

med projektledelse, teamledelse, tovholderfunktio-

fag frem for kompetencer eller uddannelser. Men

ner, koordinering på tværs af fagligheder, innovati-

fag kan ikke nødvendigvis understøtte slutmål, og

onsledelse mv.

som nævnt efterspørger aftagerne uafhængig af
fagligt område ofte kompetencer, som ikke er knyt-

5.7

Udgangspunkt for næste skridt - viden vi

tet til fag som fx evne til at arbejde udviklings-

står på i program 1: Kompetencer i ver-

baseret, tværfaglighed og samarbejdsevner, evne

densklasse

til selv-ledelse mv. I den forbindelse peger Camilla
Hutters på, at der er behov for at undersøge, hvordan man kan arbejde med ikke fagspecifikke kom-

Ovenstående gennemgang vidner om, at der har

petencer på uddannelserne. Ifølge Hutters efter-

vation, talentudvikling og fag og fagligheder på nye

spørger eleverne og de studerende i højere grad

måder både politisk og på institutionerne. Det er

også feedback i forhold til, hvad de er gode til, dvs.

samtidig et område, som der er politisk opmærk-

mere personlige kompetencer. En sygeplejerske-

somhed på lige nu. Blandt andet lægges der fra

studerende har ikke blot behov for feedback på

Uddannelsesministeriets side op til, at man i den

hendes evne til fx at skifte forbinding, men også

kommende tid skal se nærmere på talentudvikling

behov for feedback på de sociale og personlige

på de videregående uddannelser. Der er også fo-

kompetencer, som det kræver at arbejde med

kus på området fra Undervisningsministeriets side,

mennesker. Det er en opgave, som knytter sig bå-

hvilket blandt andet kommer til udtryk i FoU-pro-

de til vejledning i forbindelse med fx uddannel-

grammet for 2012. Programmet blev offentliggjort

sesvalg og til undervisningen og ikke mindst op-

29. maj 2012 og har i år fokus på følgende seks

følgning på udviklingen i praktikken i forhold til ele-

områder:

været fokus på undervisning i erhvervsrettet inno-

vernes/de studerende personlige kompetencer.
På nogle institutioner arbejder man allerede med



Innovation



Differentieret undervisning, der fremmer trans-

at udbrede kompetencer, der som sådan ikke er

fer

knyttet til et fag. Et eksempel er Professionshøjskolen Metropols projekt Velfærdsledelse: En sag



Talentudvikling



Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne

for grunduddannelserne. Projektet er et samar-



Overgange fra erhvervsuddannelse til videre-

bejdsprojekt på tværs i professionshøjskolen, som
tager sit udspring i Metropols Strategi om i 2015 at
være et uddannelsessted, hvor ledelse er inddra-

uddannelse


Pro 02 Samarbejde mellem erhvervsskoler og
produktionsskoler.

get som et element i alle grunduddannelser.
I design af uddannelseseksperimenter bør man
Formålet med projektet er at give de færdiguddan-

derfor være opmærksom på, hvad der sker politisk,

nede en viden om moderne ledelses- og styrings-

samt hvilke projekter, der bliver sat i gang inden for

vilkår i det offentlige samt udvikle deres kompe-

FoU-programmet i 2012.

tence til at påtage sig de ledelsesopgaver, der indgår i det fremtidige arbejde. Slutmålet er, at de

Interview med forskere og forskning på området

færdiguddannede skal have kompetencer til at væ-

viser, at der er en række udfordringer forbundet
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med de områder program 1: Kompetencer i ver-

Forskere peger videre på, at det er problematisk,

densklasse er rettet imod, og som UddX bør

at innovative kompetencer ikke honoreres i eksa-

adresseres. Det drejer sig om:

mener, hvilket slækker fokus herpå. Fokus på innovationskompetencer og honorering af disse vil

Innovationsundervisning skal være en integreret
del af undervisningen

samtidig

være

en

måde

at

øge

lærer-

nes/undervisernes opmærksomhed herpå.

I de senere år har der været massivt politisk fokus
på at styrke elever og studerende innovations- og

Fokuspunkter er opsummerende:

entreprenørskabskompetencer



via

undervisning

heri. Fonden for entreprenørskabs kortlægning
viser, at kun en mindre andel af eleverne/de stu-

kernefagligheden i undervisningen


derende undervises i entreprenørskab og innovation. Dertil kommer, at en række forskere stiller

Kobling af innovation og entreprenørskab til
Udvikling af praksisnære arbejdsformer og fokus på tværfaglighed



spørgsmålstegn ved, om måden, hvorpå man un-

Nye eksamens- og vurderingsformer, der gør
det muligt at vurdere innovationskompetence.

derviser i innovation i dag, rent faktisk er den mest
hensigtsmæssige, idet undervisning i innovation

Fra teoretisk til praktisk undervisning

ofte er placeret i særskilte fag frem for at være in-

Forskerne peger på, at den teoretiske undervisning

tegreret i undervisningen og kernefagligheden.

i innovation ofte står alene og ikke suppleres med
praktisk undervisning i innovation – herunder un-

Arbejdet med at integrere innovation i undervisnin-

dervisning som er tæt knyttet til arbejdspladsen og

gen vil ifølge forskerne og forskningen på området

den innovation, der foregår her.

kræve en ændret pædagogisk praksis, hvor der er
fokus på praksisnære arbejdsformer og tværfaglig-

Problemet med et ensidigt fokus på teoretisk un-

hed. En central pointe er her, at hvis innovation

dervisning i innovation er ifølge forskerne, at man

skal integreres i undervisningen, så kræver det, at

ikke lærer at være innovativ ved kun at begrebs-

man arbejder med det hele tiden og har solid ind-

liggøre, hvad innovation er. I forhold til konkrete

sigt i, hvad det er for en særlig faglighed, der ken-

eksperimenter peger forskerne på følgende:

detegner en given profession. Torben Størner pe-



Forsøg med at arbejde med prototyper

ger på to områder, som man kan eksperimentere



Forsøg med at gå fra brainstorm til handstorm

med: forsøg med at opstille kriterier for innovation,
som sikrer integrering og tværfaglige innovations-

Forskerne peger videre på, at innovationsunder-

forløb, og som bygger bro mellem praktik og sko-

visningen kan gøres mere praktisk-orienteret via

ledel.

inddragelse af eleverne/de studerende i de udviklingsprojekter,

gen-

nemfører i samarbejde med aftagere. Undersøgel-

eksperimenter, som sikrer, at underviserne får en

ser fra AKF og DEA viser, at det kun sker i et be-

bedre forståelse af, hvad det er for en kernefaglig-

grænset omfang i dag, og der derfor er potentiale

hed, der kendetegner en given uddannelse. Dette

for at inddrage flere elever/studerende.

kan blandt andet gøres ved hjælp af laboratoriemodellen ”Forbløffende praksis”.
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uddannelsesinstitutionerne

Cathrine Hasse peger på, at man kan igangsætte
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Fokuspunktet er opsummerende:

lenter inden for andre område som fx den ta-



lentfulde sygeplejerske.

Nye undervisningsformer, hvor eleverne/de
studerende i højere grad handler sig frem og
prøver tingene af i praksis: Fra brainstorm til

Talent for motivation

handstorm.

Talentudvikling handler ifølge talentarbejdsgruppen og forskerne ikke kun om de talentfulde ele-

Behov for systematisk arbejde med talentudvikling

ver/studerende, men har et bredere fokus på, hvor-

Politisk har der i de senere år været fokus på ta-

ledes man via talentudvikling kan bidrage til at øge

lentarbejdet i uddannelser og på tværs af uddan-

motivationen blandt de talentfulde elever/ stu-

nelsessystemet er der igangsat en række forskel-

derende og deres klassekammerater. Motivation

lige initiativer. En kortlægning af indsatsen udar-

har dermed en central plads i talentarbejdet. I

bejdet i forbindelse talentarbejdsgruppens arbejde

forskningen og politisk har der dog først og frem-

viser, at der er en række udfordringer og barrierer

mest været fokuseret på at nedbringe de negative

forbundet med den nuværende indsats, som man

konsekvenser af motivationsproblemerne, hvilket

med fordel kan sætte fokus på i UddX.

kommer til udtryk i mængden af særlige tiltag, som
er igangsat i de senere år, hvor fokus har været på

Fokuspunkter er opsummerende:

de elever, som har de dårligste forudsætninger for



Der er en manglende systematik i forhold til

at gennemføre en uddannelse. Camilla Hutters

arbejdet med talentudvikling på tværs af ud-

efterlyser i den forbindelse, at man eksperimente-

dannelsesområdet, men i særdeleshed på EA-

rer med en anden tilgang til motivationsarbejdet,

og PBA-uddannelserne, hvor talentarbejdet er

hvor man i stedet for at se på de negative konse-

begrænset.

kvenser ser på, hvad der positivt kan gøres for at

Der mangler en egentlig definition af, hvad ta-

øge unges motivation og lyst til læring og uddan-

lent og dermed talentudvikling er.

nelse.








Lærere og undervisere mangler kompetencer
og redskaber til dels at udpege dels at under-

Erhvervsuddannelseseleverne er ifølge forsknin-

vise og motivere talentfulde elever/studerende.

gen på området særligt motiveret af den praktiske

Talentudviklingen er ofte kursusgjort eller lig-

tilgang til læring, samt at der en mening, som man

ger uden for den almindelige undervisning i

ikke finder i traditionel skoleundervisning. Dette

stedet for en integreret del af undervisningen

skal man ifølge forskerne holde sig for øje i design

Talentudvikling på de videregående uddannel-

af eksperimenter. Et andet område, som der ifølge

ser har primært haft et elitefokus. Der bør ar-

Cristian Helms Jørgensen er behov for at se nær-

bejdes med at brede indsatsen ud.

mere på og eksperimentere med, er, hvordan læ-

Der er behov for at inddrage og samarbejde

rerne på erhvervsuddannelserne arbejder med

mere med erhvervslivet og professionerne så-

undervisningsdifferentiering,

ledes, at talentet ikke blot udvikles i undervis-

man kan arbejde med at få de ressourcestærke

ningen men også i praksis – dette sker kun i

elever til at støtte de mindre ressourcestærke.

herunder

hvordan

mindre grad i dag


Der er primært fokus på det naturvidenskabe-

Fokuspunkter er opsummerende:

lige talent, hvilket medfører, at man overser ta-



Motivationen for de, som gennemfører og ikke
blot de frafaldne
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Læringsansvar og -kompetence sådan, at de

Faglighed er ikke kun knyttet til fag

ressourcestærke elever støtter de mindre res-

Der er ifølge Camilla Hutters en tendens til, at man

sourcestærke.

internt på uddannelsesinstitutionerne tænker i fag
frem for kompetencer eller uddannelser. Fag kan

Fra kompetencebehov til uddannelsessvar

dog ikke nødvendigvis understøtte slutmål. Uaf-

I 2007 indførte Undervisningsministeriet en ny

hængig af fagligt område efterspørger aftagerne

dansk kvalifikationsramme. Kvalifikationsrammen

ofte kompetencer, som ikke er knyttet til fag som fx

kan ses som et udtryk for en generel bevægelse

evne til at arbejde udviklingsbaseret, tværfaglighed

fra curriculum og indholdstænkning til kompeten-

og samarbejdsevner, evne til selv-ledelse mv. De

cetænkningen. Kompetencemålene er abstrakte

studerende og eleverne efterspørger samtidig

og dynamiske, og det er derfor op til læ-

feedback i forhold til mere personlige kompeten-

rerne/underviserne at bryde dem op i mere kon-

cer. I den forbindelse peger Camilla Hutters på, at

krete læringsmål samt at finde frem til, hvilke undervisningsmetoder, som gør, at eleven/den stude-

der er behov for at se på, hvordan man kan arbejde med ikke fag-specifikke kompetencer på ud-

rende når et givent kompetencemål. Det didaktiske

dannelserne.

arbejde med oversættelse af kompetencemål til
undervisning bliver helt centralt i det moderne læ-

Fokuspunkter er opsummerende:

rerarbejde.



Operationaliser de ikke-faglige kompetencer
og tydeliggør målene herfor.

En interessant problemstilling knyttet til dette arbejde er, hvordan man arbejder med dels at ind-

Udvikling af lærer/underviserrollen

hente viden om ændringer i kompetencebehovet

På tværs af de tre områder peger forskerne og

på arbejdsmarkedet, dels hvordan man arbejder

forskningen på, at hvis man ønsker at arbejde med

med at inkorporere dette i undervisningen. Inter-

innovation, talent, motivation og fag og fagligheder

viewene med lederne peger på, der er en række

på nye måder og styrke den eksisterende indsats,

udfordringer forbundet denne proces, og Torben

så er det nødvendigt at give lærerne/underviserne

Størner peger på, at der er behov for at se nær-

de nødvendige kompetencer og redskaber. Blandt

mere og eksperimentere med, hvordan man kan

andet peger forskere og talentarbejdsgruppen på,

arbejde mere systematisk med at kortlægge ar-

at underviserne/lærerne mangler kompetencer til

bejdsmarkedets kompetencebehov. En måde at

at udpege og undervise og motivere talentfulde

gøre det på er at eksperimentere med en ny måde,

elever/studerende. Ligeledes peger forskere og

hvorpå lærerne/underviserne kan agere praksis-

forskningen på, at lærerne har behov for øget vi-

forskere og på baggrund af observationer af udvik-

den og kompetencer til at arbejde med niveaude-

ling i praksis udvikler nye undervisningsforløb. Et

ling og differentieret undervisning med henblik på

andet område, som Størner peger på, er, at man

at motivere hele elevgruppen.

kan eksperimentere med udarbejdelsen af en udviklingsredegørelse, hvor man får en mere syste-

Fokuspunktet er opsummerende:

matisk inddragelse af en større gruppe af aftagere.



Udvikling af talent- og innovationskompetencer
blandt undervisere og en særlig talent og inno-

Fokuspunktet er opsummerende:
 Oversættelse af aftagernes behov i uddannelsessvar.
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vationspædagogisk tilgang.

5.7.1 Centrale nøgletal og referencepunkt

undervisernes tilbagemeldinger til elever og

Af boksen neden for ses eksisterende centrale

studerende.

nøgletal.
Partnerne bag projektet bør overveje, om der i forDer er relativt mange målpunkter opsat for pro-

bindelse med målet om, at virksomheder, der til-

gram 1. Disse bør revideres, når man har udpeget

knyttes forsøgsklasser, oplever større indsigt i ele-

de uddannelseseksperimenter, som skal sættes i

vernes/studerendes kompetencer, foretages en

gang.

før- og eftermåling eller blot en eftermåling. Det
samme gør sig gældende for følgende mål:

I forhold til de målpunkter, der er opsat på nuværende tidspunkt, er der behov for at indhente føl-



Minimum 80 % af deltagerne i talentteams op-

gende tal/oplysninger på partnerskabsinstitutio-

lever et højt fagligt udbytte og har udviklet

nerne:

konkrete ideer




Opgørelser over den gennemsnitlige faglige

80 % af alle undervisere og ledere der har deltaget i efter og videreuddannelse har opnået et

tilfredshed

højt fagligt udbytte



Nedskrevne pædagogiske strategier



At eleverne oplever øget læring



Opgørelse over de studerendes/elevernes fra-



At elevernes kompetencer inden for innova-

fald

tion, kommunikation og projektledelse øges



Opgørelser over deltagelse i råd og udvalg



Opgørelser over elevernes/de studerendes
Opgørelser over karaktergennemsnittet eller

At elevernes motivation i forhold til skolen
øges



fravær




At elevernes engagement i skolen øges målt
på fremmøde samt deltagelse i råd og udvalg

BOKS 5.4:CENTRALE NØGLETAL
Undervisning i innovation:


10 pct. af alle danske skoleelever og studerende deltog i entreprenørskabsundervisning i 2010/2011.



Der er tre fag/moduler i entreprenørskab på erhvervsuddannelser.



Ca. 11,8 pct. af eleverne på erhvervsuddannelserne undervises i entreprenørskab. Det er en stigning på 1
pct. i forhold til kortlægningen året før.



På erhvervsakademierne var der 53 entreprenørskabskurser i skoleåret 2010/2011 med i alt 3.500 deltagende
studerende. Dette svarer til, at 22 pct. af de studerende har gennemgået et entreprenørskabskursus.



På professionshøjskolerne er registreret 79 entreprenørskabskurser i skoleåret 2010/2011 med i alt 3.923
deltagende studerende. Dette svarer til, at 6,6 pct. af de studerende har gennemført et entreprenørskabskursus.

Udviklingsarbejde:


29 pct. af de studerende på professionsbacheloruddannelserne er involveret i udviklingsarbejde – primært i
forbindelse med deres bacheloropgave.
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Virksomhederne opfatter generelt de studerende, som deltager i forsøgsklasser, som havende innovationskompetencer, der matcher
deres behov



Undervisere og ledere vurderer, at de har ændret deres arbejdsformer og praksis.
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6

Program 2: Samspil mellem uddannelse og erhverv

6.1

Baggrund
Tværgående fokus

Programmet ønsker at udfordre de eksisterende



Inddragelse af virksomheden i skolens arbejde

læringsformer, der er for eleven/lærlingen/den studerende i forbindelse med samarbejde mellem ud-

I boksen neden for ses de målpunkter, der er opsat

dannelse og virksomhed eksempelvis via praktik.

for program 2.

Der er behov for at optimere de eksisterende
rammer for samarbejde gennem et øget fokus fra

6.2

De politiske målsætninger

både uddannelsesinstitution og virksomhed på
elevens/den studerendes læring i praktikken. Den

Det, der kendetegner både erhvervsuddannelserne

unge skal i centrum for sit læringsforløb – fokus på

og erhvervsakademi- og professionsbachelorud-

uddannelse skal bevares i højere grad, end der

dannelserne, er, at de kombinerer teoretisk og

skal fokuseres på produktionen.

praktisk viden, samt at en del af uddannelsestiden
foregår i praktik. Sidstnævnte gør sig særligt gæl-

Virksomhed og uddannelsesinstitution skal på nye

dende på erhvervsuddannelserne, hvor praktikken

måder og i nye arenaer samarbejde om ele-

udgør ca. 2/3 af uddannelsestiden.

vens/lærlingens/den

studerendes

uddannelses-

forløb og derved udfordre de gængse typer af rela-

Vekselsuddannelsesprincippet er trods reformer

tion mellem uddannelse og erhverv.

stadig det bærende princip i erhvervsuddannelserne i Danmark. Reformen i 2000 og 2008 stad-

Uddannelseseksperimentspor

fæstede således princippet om vekseluddannelse



Nye samarbejdsformer ml. virksomheder og

(Koudahl 2007:94). Argumentationen for vekselud-

uddannelser

dannelsesprincippet

Praksislæring på nye måder

visningsministeriet i følgende hovedpunkter:



sammenfattes

af

Under-

BOKS 6.1: MÅLPUNKTER PROGRAM 2
Resultater








Den gennemsnitlige faglige tilfredshed (indeksbaseret på eksisterende undersøgelser) er 10 % højere, hvor virksomheder inddrages direkte i undervisningen
De elever og studerende, der deltager i nye praksisformer, oplever en øget læring via praktikken (indeksbaseret på baseline af
foregående årgange) sammenlignet med traditionelle praktikformer
De virtuelle praksisklynger anvendes af minimum 5 % af eleverne/studerende, der har deltaget i uddannelseseksperimenter
på de involverede institutioner
Antallet af praktiksteder eller former i RH knyttet til de involverede
institutioner udvides med 5 %

Effekter


Øget fokus på praksislæring øger fastholdelsesprocenten på de respektive institutioner

Kilde: UddX’s evalueringsplan
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det er motivations- og indlæringsfremmende

stematiske kontakt og dialog i partnerskaber mel-

(den pædagogiske dimension)

lem uddannelsesinstitutioner og aftagere som en

det giver den nødvendige socialisering til ar-

måde at sikre uddannelsernes relevans og dermed

bejdslivet allerede i uddannelsesforløbet (for-

deres evne til at imødekomme arbejdsmarkedets

ståelse af arbejdspladsorganisering og funk-

behov. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutio-

tion)

nerne og aftagere i forbindelse med udviklings-

det bidrager til erhvervslivets engagement i

projekter er samtidig en måde, hvorpå den nyeste

uddannelsespolitikken og til uddannelsernes

viden om, hvad der rør sig i praksis, tilflyder ud-

anvendelighed på arbejdsmarkedet

dannelser. En større inddragelse af aftagerne er

det medvirker til en smidig overgang fra skole-

også et middel til at sikre en høj kvalitet i praktik-

verdenen til arbejdslivet for de unge.

ken, da man antager, at aftagerne tager et større
medansvar for læringen i praktikken jo mere de

Selvom omfanget af praktikken er mindre i er-

inddrages.

hvervsakademi- og professionsuddannelserne, så
er praktik og praksisbasering ikke desto mindre et
væsentligt element i uddannelserne, og reformen

6.3

Faglige tendenser, barrierer og løsningsforslag

af professionshøjskolerne og oprettelsen af erhvervsakademierne kan begge ses som en stad-

I det følgende sætter vi fokus på tendenser og bar-

fæstelse af dette. Formålet med Lov om erhvervs-

rierer, som er forbundet med samspillet mellem

akademiuddannelser og professionsbachelorud-

uddannelse og erhverv.

dannelser af 31. marts 2008 var netop at sikre
praksisnære uddannelser, der på et internationalt
niveau imødekommer behovet for kvalificeret ar-

6.3.1 Praktik er en central del af uddannelserne

bejdskraft i den private og den offentlige sektor.

For alle uddannelserne omfattet af projektet ”Det

Loven betoner således professionsbachelor- og

erhvervsrettet uddannelseslab” gælder det, at det

erhvervsakademiuddannelsernes praksisnære di-

gode praktikforløb kan være udslagsgivende for, at

mension og fastsætter som noget nyt, at praktik er

eleven holder fast i sin uddannelse og gennemfø-

obligatorisk, samt at den studerende skal i mindst

rer den (AE-Rådet 2011).

tre måneders praktik på erhvervsakademiuddannelserne og seks måneders praktik på professionsbacheloruddannelserne (Rambøll 2010:9).

7

Praktikken er samtidig en af måderne at sikre, at
studerende og elever får kompetencer, som matcher arbejdsmarkedets behov. Det at oplæring af

Et andet centralt element i reformen fra 2007 har

eleverne og de studerende foregår i større eller

været at styrke samspillet mellem aftagerne og

mindre grad på en arbejdsplads anses som en ga-

uddannelsesinstitutionerne dels via udviklingspro-

ranti for, at oplæringen gennem uddannelsen

jekter og dels via formaliserede fora som eksem-

stemmer overens med de kompetencer, som efter-

pelvis uddannelsesudvalg (se afsnit 6.3). Der er

spørges af arbejdsmarkedet (Jørgensen 2011:72).

flere årsager til dette. For det første anses den syEt praktikophold på erhvervsakademi- og professi7

For mange uddannelser medførte det nye lovkrav ingen ændringer. For nogle medførte det en udvidelse af praktikkens
omfang, og for andre medført det indførelse af praktik som
noget nyt i uddannelsen (Rambøll 2010: 1).
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onsbacheloruddannelserne er ikke en entydig størrelse. Den kan bestå af én eller flere perioder, den
kan være placeret på forskellige semestre, den

kan være lønnet eller ulønnet og have forskellige



Nytilgangen til skolepraktik er på 4.722 elever

former. I publikation ”Praktik i erhvervsakademi- og

de seneste tolv måneder, hvilket er på niveau

professionsbacheloruddannelser”

med samme periode sidste år.

identificeres

seks former for praktik (Rambøll 2010):



Nytilgangen til erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik er på 1.449 elever de seneste



Arbejdspladspraktik (den mest udbredte)

tolv måneder. Det er en stigning på 4 procent i



Projektorienteret praktik

forhold til samme periode sidste år.



Delt praktik mellem to virksomheder



Virtuel praktik

ultimo februar 2012. Det er en stigning på 20



Iværksætterpraktik

procent i forhold til samme måned sidste år.



International praktik



Der er i alt 9.357 praktikpladssøgende elever
8

Mangel på praktikplads er et stort problem, som
På erhvervsuddannelserne opererer man med føl-

har stor betydning for frafaldet på erhvervsuddan-

gende tre praktikformer:

nelserne. De elever, som i februar måned var prak-



Skolepraktik

tikpladssøgende svarer ca. til en tredjedel af er-



Virksomhedspraktik (almindelige uddannelses-

hvervsskoleeleverne i denne årgang (Jørgensen

aftaler, korte uddannelsesaftaler, kombinati-

2011:198). En del af disse vil med tiden vælge

onsaftaler).

skolepraktik, men mange elever fravælger skole-

Ny mesterlære

praktik, selvom de ikke kan finde en virksomheds-



praktikplads. Dette skyldes, at skolepraktikken af
Praktik er dog ikke uden udfordringer. I det føl-

mange ikke opfattes som et relevant tilbud (Jør-

gende sætter vi fokus på følgende:

gensen 2011: 196). Et af de helt store problemer



Mangel på praktikpladser

med



Kvalitetssikring af praktik

Helms, at alt for mange elever oplever, at det er

praktikpladsmanglen

er

ifølge

Christian

deres problem i stedet at sige ”det er for dårligt, at
der ikke er plads til os på arbejdsmarkedet.” Det er
6.3.2 Mangel på praktikpladser
Erhvervsuddannelserne har i de seneste mange år
døjet med manglende praktikpladser – en udvikling
som er blevet forstærket under finanskrisen, og
som ikke er vendt til trods for, at man har igangsat
forskellige initiativer herunder forhøjet præmie- og
bonusordninger, flere skolepraktikpladser, forsøg
med praktikpladscentre på erhvervsskoler, kampagner mv.
UNI-Cs praktikpladsstatistik for februar 2012 viser
følgende udvikling (UNI-C 2012):


ikke politikerne og systemet, de bebrejder, men
dem selv for ikke at have de nødvendige kontakter
eller ser ud på den rigtige måde. Hvis bare de blev
vrede, var der et positivt engagement, men mange
resignerer og føler nederlag. Helms fremhæver
derfor, at dette er et område, som man bør sætte
fokus på, da det er alt for upåagtet, og der er mange i køen til praktikplads, som får en nederlagsoplevelse.
Skolepraktikken blev netop indført i 1990 med
henblik på sikre elever, der ikke kunne få praktikplads, mulighed for at gennemføre den praktiske

Der er indgået 47.161 uddannelsesaftaler de
seneste tolv måneder. Det er et fald på 2 procent i forhold til samme periode sidste år.

8

Der registreres på nuværende tidspunkt ikke praktikpladssøgende til social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske
assistentuddannelse.
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del af uddannelsen på skole (EVA 2011b:23). I
2003 blev der dog indført adgangsbegrænsning til

6.3.3 Behov for nye former for praktik og praksislæring

skolepraktikken. Man har også kvoter på 10 ud af

Trods forskellige initiativer som kampagner mv. er

de 45 erhvervsuddannelser, hvor der er skoleprak-

det ikke lykkedes at skaffe de nødvendige praktik-

tik, hvilket betyder, at erhvervsskolerne har et be-

pladser. Torben Pilegaard Jensen og Peter Kou-

stemt et antal skolepraktikpladser. En kvote gæl-

dahl peger begge på, at mangel på praktikpladser

der indtil en ny kvote bliver udmeldt. Hvis en kvote

ikke er et forbigående fænomen, da alt peger i ret-

er fastsat til 0 (en såkaldt nulkvote), eller hvis en

ningen af, at virksomhederne ikke kan leve op til

skole allerede har opbrugt sin kvote, kan skolen

deres forpligtigelse. Der er derfor behov for at se

tidligst optage elever i skolepraktik på den pågæl-

nærmere på ny måde at arbejde med praktik. Som

dende uddannelse efter at en ny kvote er blevet

eksempel fremhæver de, at man kunne eksperi-

udmeldt.

mentere med at integrere skolepraktik med virksomhedspraktik, hvor eleven fx starter i skoleprak-

Ifølge Peter Koudahl, ph.d. og lektor ved Institut for

tik og derefter overgår til virksomhedspraktik. Dette

Uddannelse og pædagogik på DPU betyder dette,

er til dels en praksis, som skolerne allerede benyt-

at selvom en erhvervsskole bruger ressourcer på

ter sig af, idet de allerede i dag arbejder med at

at opbygge en god skolepraktik, så kan de risikere,

kombinere skolepraktik med virksomhedspraktik

at de ikke får pladser året efter.

og med at integrere virksomhedsforlagt undervisning i skolepraktikken (EVA 2011:73).

Ny mesterlære, som blev indført i 2006, er et eksempel på en anden tilgang til praksislæring. Her

En kombination af virksomhedspraktik og skole-

starter den unge på erhvervsuddannelse med at

praktik ville også være en måde at forbedre det

være i praktik i en virksomhed evt. suppleret med

dårlige ry skolepraktikken har blandt eleverne og

skoleundervisning. Ordningen var tiltænkt mere

medvirke til at gøre skolepraktikken mindre virke-

praktisk orienterede unge, men den har også til-

lighedsfjern (Koudahl 2012). Et af problemerne ved

trukket elever med en studentereksamen, da dette

skolepraktikken er ifølge Koudahl netop, at der

giver dem mulighed for at blive fritaget fra grund-

ikke må foregå egentlig produktion, hvilket gør det

forløbet (Juul og Koudahl 2009:20).

svært at få skolepraktikken til at ligne virksomhedspraktikken. Det gør sig dog ikke gældende
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Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne

inden for alle erhvervsuddannelsesområder. Fx

har også problemer med manglende praktikplad-

fremhæver Koudahl, at skolepraktikken virker bed-

ser. En evaluering gennemført af Rambøll viser, at

re inden for det merkantile område, hvilket for-

60 % af de medvirkende professionsbachelorud-

mentlig skyldes, at det er lettere at lave en kontor-

dannelser og 45 % af erhvervsakademiuddannel-

arbejdsplads. Man kan nemmere spille spil og for-

serne tilkendegiver, at det kan være vanskeligt at

søge at efterligne en rigtig ordre. Det er sværere,

etablere et tilstrækkeligt antal praktikaftaler til alle

når man skal producere genstande. Omvendt er

studerende (Rambøll 2010:23). Der findes dog

skolepraktikken et sted, hvor eleverne har mulig-

ikke nogen national opgørelse over praktikplads-

hed for at bruge længere tid på projekter, og hvor

mangel.

der er større mulighed for sparring.
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En anden mulighed, som Pilegaard og Koudahl

ansvar for at sende eleverne i praktik i stedet for at

peger på, er at arbejde mere med kombinations-

sende eleverne ud og banke på døre.

aftaler, hvor eleven er i praktik i forskellige virksomheder. Muligheden har ikke tidligere haft den

Der er allerede gennemført en række udviklings-

store succes, da eleven ofte ikke kan særlig meget

projekter på erhvervsskolerne i de senere år med

i starten, men det kan en elev, som lige er ved at

det formål at udvikle praktikken, og herunder sær-

være færdig. Virksomhederne vil derfor helst have

ligt skolepraktikken. I 2011 satte Ministeriet for

dem, som er ved at være færdige. Peter Koudahl

Børn og Undervisning sammen med arbejdsmar-

peger derfor på, at det er vigtigt, at man arbejder

kedets parter gang i et forsøgsprogram for skole-

med en høj grad af koordination og derigennem

praktik. Målet er at udvikle kvaliteten i skoleprak-

sikrer, at en virksomhed både får elever, der lige er

tikken, så den kan være et godt supplement til

startet på hovedforløbet og elever, som snart er

virksomhedspraktikken. De oprindelige 13 projek-

færdige.

ter, der arbejder bredt med kvalitetsudvikling, er
den 1. marts 2012 blevet udvidet med yderligere

I et forsøg på at skaffe praktikpladser er det samti-

21 projekter, hvor erhvervsskolerne organiserer

dig vigtigt, at skolerne og eleverne ikke overrender

elevernes samlede hovedforløb gennem praktik-

virksomhederne. Torben Pilegaard Jensen peger i

pladscentre.

den forbindelse på, at man inspireret af Norge bør
arbejde med en model, hvor man har lokale insti-

BOKS 6.2: EUC VEST

tutioner, som påtager sig kontakten til virksomhe-

EUC VEST er i gang med at etablere et praktikpladscenter med det formål at højne kvaliteten i skolepraktikken og skaffe flere unge fra skolepraktik en ordinær
uddannelsesaftale.

den og hjælper med alle de formelle ting. Det ville
øge virksomhedernes motivation for at tage en
elev og også sikre en bedre koordinering. I dag er
det fx sådan, at en handelsskole, som forsøger at
skaffe praktikpladser, kontakter en virksomhed,
mens en teknisk skole samtidig kan kontakte den
samme virksomhed for at få deres elever i praktik i
produktionen.
Christian Helms Jørgensen peger på, at man bør
arbejde med en systematisk fordeling af pladser.
Tidligere opgørelser har vist, at over halvdelen af
dem, som stiller sig i kø, får en praktikplads alligevel, så hvorfor får de den så ikke, når de har brug
dem? Han peger derfor også på, at man kan hente
inspiration fra Norge, hvor partnere, skoler og arbejdsgiverorganisationer sammen lægger en plan
for, hvor mange praktikpladser, der er behov for
baseret på en beregning af antallet af elever. Her
er det institutioner og aftagerne, der sammen tager

Praktikpladscentret får ansvaret for skolepraktikeleverne gennem hele deres uddannelsesforløb. Centret
skal etablere et netværk af virksomheder, praktikpladskonsulenter, opsøgende medarbejdere, lokale uddannelsesforbund, fagforbund, instruktører og jobcentre.
Aktørerne forpligtes endvidere til at arbejde for og medvirke til, at antallet af unge, der gennemføre en erhvervsuddannelse, stiger i Nordvestsjælland.
Som en del af projektet etableres en klynge af virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. De lokale
uddannelsesudvalg får i den forbindelse til opgave at
hjælpe med etablering af klynge, at fastlægge rammerne for samarbejdet mellem praktikcentret og virksomhedsklyngen og udvikle en kontrakt eller lignende,
som beskriver, hvilke krav der stilles til virksomhederne.
Endvidere vil man udvikle og afprøve forløb, hvor praktikcentret står for koordineringen af praktik i de forskellige virksomheder i klyngen, kombineret med praktik på
skolen, således at elever kan få tilrettelagt et uddannelsesforløb svarende til elever med ordinære uddannelsesaftaler.
Kilde: www.skolepraktik.dk
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Ideen med praktikpladscentre er, at mange for-



Gensidig udvælgelse fra lærlingens/elevens og



fra praktikvirksomhedens side.
Løbende forventningsafstemning mellem me-

skellige virksomheder kan gå sammen om at dække dele af en elevs praktikbehov. Det hele koordineres fra praktikpladscenteret, hvor eleven og-

ster/svend og lærlingen/eleven inden og under

så får vejledning, undervisning og kommer i skole

praktikopholdet.
Hensigtsmæssige læringssituationer på prak-



tikstedet under praktikopholdet.
Personlig støtte til lærlingen/eleven i forbin-

praktik, når der ikke er mulighed for at komme ud i
en virksomhed.
Forsøgene med praktikpladscentre er et eksempel

delse med faglige og personlige problemer i

på det, som Pilegaard og Koudahl efterspurgte; at

praktikperioden.
Transfer- og koblingspunkter i lærlingens/elev-

man tænker skolepraktikken ind som et supple-



ment til virksomhedspraktikken. Det er samtidig

ens bevægelse mellem skoleophold og prak-

også et eksempel på en ny type partnerskaber

tikophold.

mellem uddannelsesinstitutioner og aftagere.
Ser vi nærmere på forholdet mellem undervisnin6.3.4 Sammenhæng mellem teori og praksis er
altafgørende
Mange aspekter af undervisningens indhold og
tilrettelæggelse kan spille en rolle for eleverne og
de studerendes motivation og muligheder for at
gennemføre den påbegyndte uddannelse. Helt
centralt står dog samspillet mellem teori og praksis, hvormed menes både forholdet mellem undervisningen på uddannelsesinstitutionen og i praktik-

gen på uddannelsesinstitutionen og i praktikken,
så er indførelsen af praktikmål en af måderne, man
har forsøgt at arbejde med at styrke denne. En
anden måde, hvorpå man ifølge Torben Størner
kan arbejde med at skabe en større sammenhæng, er via tværfaglige projektforløb i hver skoleperiode, som skal danne sammenhæng mellem
skoleperioder og bygge bro til praktikken (se afsnit
4.3.1).

ken og forholdet mellem teori (boglig teori) og
praksis (fx praktiske øvelser) internt på uddannelsesinstitutionen.

I forhold til forholdet mellem teori (boglig teori) og
praksis (fx praktiske øvelser) internt på uddannelsesinstitutionen er det vigtigt at holde sig for øje, at

Sammenhæng mellem teori og praksis på erhvervsuddannelserne
Virksomhedspraktikken er som nævnt omdrejningspunktet for eleven i erhvervsuddannelse, og
mangel på praktikplads eller dårlige oplevelser i
praktikken har stor betydning for, om eleven gennemfører eller ej (Jørgensen 2011:185). Det er
derfor altafgørende, at praktikopholdet fungerer
godt. En undersøgelse af, hvad der kendetegner
en god praktikplads, hvad de gør godt, og hvordan
de takler virksomhedsoplæringen af deres elever
og dermed sikrer en høj gennemførelsesprocent
for deres elever viser, at den gode praktikplads er
kendetegnet ved:
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erhvervsuddannelseseleverne i høj grad motiveres
af en mere praktisk tilgang til læring, som beskrevet i afsnit 3.2. Christian Helms Jørgensen fremhæver i den sammenhæng, at en betydelig del af
undervisningen lægger sig op af praktikkens læringsformer: mesterlære, instruktion, sidemandsoplæring, imitation, lære-ved-at-gøre mv. (Jørgensen 2012a:16). Det, der særligt kendetegner disse
læringsformer, er de non-verbale og kropslige
elementer af tilegnelsen af et fag. Eleverne tilegner
sig en række færdigheder ved at observere og imitere andre, og de færdigheder, de opnår, er ofte
ikke italesat. Netop fordi eleverne motiveres af den

praktiske tilgang til læring, hvor man lærer ved at

teorien, der læres på uddannelsesstedet, og den

handle, er der ifølge Torben behov for at se på,

praksis, de møder uden for uddannelsesstedet på

hvordan man kobler teorien til den praktiske un-

praktikstedet. Det samme gør sig gældende for

dervisning. Ofte er teori noget eleverne introduce-

hver femte af dem, som ikke har overvejet at af-

res til, før den praktiske undervisning, men der er

bryde deres uddannelse (Jensen et al. 2008:77).

iflg. Størner behov for at eksperimentere med at

AKF’s undersøgelse viser videre, at der er betyde-

introducere eleverne for teori på en anden måde fx

lig tilfredshed blandt de studerende med hensyn til

ved at gå fra praksis til teori og dermed trække

mål for praktikken (79 pct.), vejledningen under

teorien ud af praksis eller ved at præsentere teo-

praktikken (73 pct.) og vejlederens kendskab til

rien i sammenhæng med en praktisk opgave. For-

den teori, der undervises i på uddannelsesstedet

holdet mellem teori og praksis bygger samtidig på

(69 pct.) (Jensen et al. 2008:96f.). Der er dog en

en forestilling om, hvordan erhvervet ser ud, og

tendens til, at de, der overvejer at afbryde, har en

hvad eleverne skal kunne, hvorved vi er tilbage til

mindre positiv vurdering af praktikken.

spørgsmålet om, hvordan man får ændringer ind i
uddannelserne.

Om dette så i sidste ende er problemer i praktikken
og manglende sammenhæng mellem teori og

Sammenhæng mellem teori og praksis på er-

praksis, som er den direkte årsag til frafaldet, viser

hvervsakademi- og professionsbacheloruddannel-

undersøgelsen ikke. En frafaldsundersøgelse gen-

serne

nemført af Metropol af frafaldet i perioden 1. marts

Sammenhæng mellem teori og praksis på profes-

2011 til 1. oktober 2011 viser, at kun 2 ud af 494

sionsbachelor- og erhvervsakademierne udgør

frafaldne studerende angiver årsager knyttet til

kernen i uddannelserne, da deres formål netop er

praktik/klinik, som årsagen til deres frafald (Metro-

at give de uddannede viden om og forståelse af

pol 2011a). I stedet angiver en relativt stor andel af

fagområdernes praksis, anvendt teori og metode

de studerende, at de har fortrudt deres valg af ud-

(§ 2 & 3 LBK nr. 882 af 08/08/2011). Det er dog

dannelse. Der er også en betydelig andel, som

ikke uproblematisk for institutionerne at skabe

angiver personlige forhold fx sygdom, økonomi og

denne sammenhæng, og dertil kommer, at de stu-

arbejde som årsag til deres frafald (Metropol

derendes og i særlig grad de praksisorienterede

2011a:20). Samme tendenser gør sig gældende,

studerendes frafald ofte tilskrives mangel på sam-

når man ser isoleret på frafaldet på 1. studieår

menhæng. AKF’s undersøgelse af frafaldet på pro-

(Metropol 2011b).

fessionsbacheloruddannelserne viser, at frafaldet
på professionshøjskolerne ofte sker i starten af

Metropols dimittendundersøgelse viser, at de stu-

uddannelsen, hvor de studerende oftest har været

derende generelt vurderer, at de praktiske færdig-

i praktik, og at sandsynligheden for, at den stude-

heder, herunder mere praktik bør have en højere

rende falder fra mindskes, jo længere den stude-

prioritet (Metropol 2011c:18). Den største del af re-

rende

(Jensen

spondenterne i dimittendundersøgelsen efterspør-

2010:41). I forlængelse af dette viser en anden

har

været

på

uddannelsen

ger endvidere mere viden om praksis og speciali-

undersøgelse fra AKF, at mere end hver tredje af

sering under uddannelsesforløbet, hvilket er helt

de studerende på professionsbacheloruddannel-

identisk med aftagernes ønsker i en aftagerunder-

ser, som overvejer at afbryde deres uddannelse

søgelse fra 2010 (Metropol 2010:25).

vurderer, at der er dårlig sammenhæng mellem
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Foranlediget af frafaldsundersøgelser, der peger

mere ind i undervisningen for dermed at skabe en

på, at frafaldet på professionsbacheloruddannel-

større praksisnærhed i undervisningen. Dette prak-

serne i høj grad skyldes en oplevelse blandt stude-

tiseres allerede på sygeplejerske- og diplom-

rende af manglende praksisnærhed i uddannel-

ingeniøruddannelserne (Brok 2010:79). Flere prak-

serne, har professionshøjskolerne inden for de

tikvejledere giver i denne forbindelse udtryk for, at

seneste år sat fokus på praksisindholdet i uddan-

de godt kunne tænke sig i højere grad at have en

nelserne, herunder på praktikkens placering og

tættere kontakt til uddannelsesstederne, herunder

indhold på uddannelserne (Hjelmar 2009: 7). Dette

at bidrage med praksiseksempler i undervisningen

er også tydeligt, når man ser ned over porteføljen

eller på særlige faglige seancer på uddannelses-

af udviklingsprojekter, hvor der er en række pro-

stedet (Hjelmar 2009:8).

jekter, som arbejder med at skabe en større sammenhæng.

Et andet tiltag, man har indført på sygeplejerskeuddannelsen, er at sende underviserne i praktik på

58

I forbindelse med forskningsprojektet ”Brobygning

sygehusene. Det bevirker, at de kender til hverda-

mellem teori og praksis”, som løber i perioden

gen på afdelingerne og kan referere til hverdags-

2009-2013, er udarbejdet en oversigt over tiltag på

begivenheder, når de underviser på uddannelses-

fire professionsuddannelser med det formål at

institutionen Lene Storkgaard Brok pointerer i den

styrke sammenhængen (Brok 2010). Kortlægnin-

sammenhæng, at der er stor forskel på, om man

gen viser, at man har indført mange forskellige

som underviser i en uddannelse oplever praksis

tiltag på uddannelserne. Arbejdet med at skabe

ved at være i den, eller om man med akademisk

sammenhæng mellem teori og praksis har blandt

distance analyserer den, og at der er behov for

andet medført en række ændringer på sundheds-

mere viden om, hvordan disse forskelle påvirker de

uddannelserne. Eksempelvis arbejdes der med, at

studerendes muligheder for at bygge bro mellem

praktikken skal placeres tidligt i uddannelsen, hvor

teori og praksis (Brok 2010:80). Forskningspro-

frafaldet er størst. Der er også blevet lagt mere

jektet Brobygning mellem teori og praksis har net-

vægt på den praktiske (kliniske) undervisning, hvor

op til formål at identificere de mest lovende strate-

den studerende i kunstige rammer kan få lejlighed

gier for udvikling af et mere frugtbart forhold mel-

til at øve sig på de håndværksmæssige færdighe-

lem teori og praksis. Gennem interventionsun-

der i uddannelsen og på den måde forberede sig

dersøgelser vil projektet udvikle og undersøge ef-

på de krav, de møder i den eksterne praktik (Brok

fekten af nye strategier inspireret af international

2010).

forskning.

En AKF-undersøgelse af praktikvejledning på pro-

AKF’s undersøgelse af praktikvejledning peger

fessionsbacheloruddannelser peger i den forbin-

videre på, at praktikvejledernes kendskab til det

delse på, at der er gode erfaringer med at styrke

teoretiske indhold på uddannelser er et væsentlig-

den interne praktik ved brug af fx virkelighedsnære

ste punkt i forhold til de studerendes samlede vur-

cases og laboratorieøvelser på sundhedsuddan-

dering af praktikvejledningens kvalitet og derfor

nelserne og diplomingeniøruddannelserne (Hjel-

bør være et væsentligt indsatsområde. Undersø-

mar 2009:8). Endvidere understreger flere af de

gelsen viser samtidig, at der er store forskelle på

studerende i undersøgelsen, at gæstelærere med

de uddannelsesmæssige og teoretiske kvalifikatio-

erfaringer fra praktikken med fordel kan trækkes

ner blandt praktikvejlederne. Endvidere gør flere
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praktikkoordinatorer og praktikvejledere opmærk-

stilling eller praksis, som gør sig gældende på en

som på, at man som praktiker typisk har en tavs

specifik arbejdsplads, men at det er et område,

eller skjult viden, og det medfører, at man ikke altid

som man bør arbejde med at styrke. Pilegaard på-

kan relatere, det man gør, til relevant teori. Som

peger videre, at et manglende samspil mellem ud-

praktikvejleder kan man derfor have brug for en

dannelsesinstitutionerne og erhvervslivet er en af

teoretisk opdatering, så den tavse og skjulte viden,

årsagerne til, at mange studerende i dag oplever,

man trækker på i det daglige praktiske arbejde,

at der er et skel mellem teori og praksis, hvor der

kan gøres mere aktiv og dermed også i højere

ikke bør være det. Selvom professionshøjskolerne

grad inddrages i praktikvejledningen (Hjelmar et al.

har formuleret mål i den henseende og har arbej-

2009:9).

det med at få et større samspil med professionerne
blandt andet via udviklingsprojekter, så er der iføl-

Cathrine Hasse fremhæver i relation til sammen-

ge Jensen stadig behov for at yderligere institutio-

hæng mellem teori og praksis, at de studerende

nalisere relationen. I forlængelse af dette viser en

ofte bevæger sig mellem to verdener, og at det er

nyligt offentliggjort undersøgelse af professions-

svært at oversætte erfaringer fra de to verdener.

højskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering

Mange studerende efterspørger mere jordbunden

og videncenterfunktion, at de studerende anser det

praktisk teori i hverdagslivet. Laboratoriets forbløf-

for vigtigt at blive inddraget i professionshøjskoler-

fende praksis (se afsnit 3.2) viste dog, at prakti-

nes udviklingsprojekter, og at deres bacheloropga-

kerne rent faktisk bruger nogle af de mere grund-

ver udarbejdes med udgangspunkt i problemstillin-

læggende kompetencer, som det at kunne reflek-

ger og/eller empiri fra professionerne. Og selvom

tere over deres egen praksis. Kompetencer, som

professionshøjskolerne har mål for netop studen-

de har fået ved at lære teori på et overordnet plan.

terinddragelsen i deres udviklingskontrakter, så

Hun mener følgende, at det i høj grad handler om,

vurderer Jensen et al., at man er langt fra målet.

hvordan underviserne kommunikerer til de stude-

Det skyldes blandt andet, at uddannelsernes mo-

rende - herunder særligt de praktisk-orienterede

dulopbygning ikke fagligt kan forenes med en læn-

elever, og hvad de skal bruge det teoretiske til.

gerevarende tilknytning til et udviklingsprojekt med

Hun mener også, at underviserne skal undervise i

mindre det sker som lønnet/ulønnet arbejdskraft

det teoretiske ud fra tesen om, at teorier er noget,

ved siden af studiet. Der findes eksempler på dette

man skal kunne se i hverdagslivet. De studerende

rundt omkring på professionshøjskolerne, og her er

skal hele tiden have en fornemmelse af, hvorfor og

de studerendes motivation, at de får diplom for

hvordan en given teori har betydning for hverda-

deltagelse. Der er tale om en form for undervis-

gen i praksis.

ningsdifferentiering, hvor de færdige professionsbachelorer får status af ”forskningsbachelorer”

Professionshøjskolerne arbejder generelt på at

(Jensen et al. 2012b:54).

øge sammenhængen mellem teori og praksis, ved
at flere studerende skriver bacheloropgave med
tilknytning

til

professionen

(Jensen

et

al.

2012b:55). Torben Pilegaard Jensen peger på, at
dette er en god måde at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, fordi det er en god måde at
bruge teori til at reflektere over en given problem-
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6.4

Udgangspunkt for næste skridt - viden vi

eleven er i praktik i forskellige virksomheder. Ord-

står på i program 2: Samspil mellem ud-

ningen har ikke tidligere haft den store succes pga.

dannelse og erhverv

manglende tilslutning fra virksomhederne og dårlig
koordination.

Erhvervsuddannelserne og erhvervsakademi- og
professionsbacheloruddannelser er alle kendeteg-

Fokuspunkter er opsummerende:

net ved, at de kombinerer teoretisk og praktisk vi-



hedspraktik

den, samt at en del af uddannelsestiden foregår i
praktik. Dette er på samme tid det, der gør uddan-

Forsøg med integrering af skole- og virksom-



Udvikling af en ny model for kombinationsaftaler.

nelserne unikke og motiverer eleverne og de studerende, og det, der volder flest udfordringer. I det
følgende opsummerer vi de udfordringer, der peges på i analysen.
Behov for nye former for praksisoplæring
UNI-C’s praktikpladsstatisk viser, at erhvervsuddannelserne i de seneste mange år har kæmpet
med mangel på praktikpladser – en udvikling, som
er blevet forstærket under finanskrisen, og som
ikke er vendt til trods for, at man har igangsat forskellige initiativer herunder forhøjet præmie- og
bonusordninger, flere skolepraktikpladser, kampagner mv. Praktikpladsmanglen er ifølge forskerne problematisk, idet en praktikplads er en
forudsætning for, at eleverne kan gennemføre deres uddannelse. Det er derfor også et område,
som der ifølge forskerne forsat er brug for at fokusere på, da der stadig ikke er fundet en løsning på
problemet trods adskillige forsøg.
Forskere peger på, at der er behov for at uddannelseseksperimentere yderligere med at integrere
skolepraktik med virksomhedspraktik. Dette er en
praksis, som skolerne allerede benytter sig af, ligesom det er en del af de nye praktikpladscentre.
Det er derfor vigtigt at inddrage resultaterne fra
tidligere forsøg i planlægningen af eventuelle uddannelseseksperimenter.
En anden mulighed, forskerne peger på, er forsøg
med større udbredelse af kombinationsaftaler, hvor
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Behov for nye former for partnerskaber mellem
uddannelsesinstitutioner og aftagere
En af årsagerne til den store praktikpladsmangel er
ifølge forskerne, at virksomhederne ikke lever op til
deres forpligtigelse om at stille praktikpladser til
rådighed. Det til trods for, at det i sidste ende er
dem, der kommer til at mangle arbejdskraft. Forskerne peger derfor på, at der er behov for at se
på, hvordan man kan lave en model, hvor virksomhederne motiveres til at have elever. Dette
kunne fx være en model, hvor lokale institutioner
påtager sig kontakten til virksomheden og hjælper
med alle de formelle ting. En anden mulighed, forskerne peger på, er en model, hvor partnere, skoler og arbejdsgiverorganisationer sammen lægger
en plan for, hvor mange praktikpladser, der er behov for baseret på en beregning af antallet af elever.
Der er allerede forsøg i gang med nye former for
partnerskaber mellem skolerne og arbejdsmarkedet. Eksempelvis er det en central del af forsøgene
med praktikpladscentre. TEC har i den forbindelse
allerede et forsøg i gang på lageroperatøruddannelsen. Der er tale om et mindre projekt, hvis erfaringer bør indsamles, hvis man ønsker at uddannelseseksperimentere med dette område.

Fokuspunktet er opsummerende:

lem teori og praksis, som arbejder på at udvikle og



Forsøg med nye partnerskaber mellem uddan-

undersøge effekten af tiltag, der har til formål at

nelsesinstitutioner og aftagere, så man sam-

øge sammenhængen mellem teori og praksis.

men løfter opgaven med at skaffe flere praktikpladser.

Fokuspunktet er opsummerende:


I og med at der allerede er igangsat mange

Nye måder at introducere eleverne for teori

forsøg med det formål at øge sammenhængen

Forskningen viser, at eleverne på erhvervsuddan-

mellem teori og praksis, bør det overvejes, om

nelserne i høj grad er motiveret af den praktiske

det er her, man fra UddX side ønsker at sætte

tilgang til læring, som dominerer undervisningen

ind.

på erhvervsuddannelserne. For at bevare og øge
de unges motivation er der behov for at under-

Studerende bør inddrages mere i udviklingsarbej-

søge, hvordan man kobler teorien til den praktiske

det

undervisning. Ofte er teori noget eleverne introdu-

Undersøgelser gennemført af AKF og DEA viser,

ceres til før den praktiske undervisning, men der er

at de studerende i dag kun i mindre grad bliver

iflg. Størner behov for, at uddannelseseksperi-

inddraget i udviklingsprojekter. Det til trods for, at

mentere med at introducere eleverne for teori på

de studerende anser det for vigtigt. Professions-

en anden måde fx ved at gå fra praksis til teori og

højskolerne har mål for netop studenterinddragel-

dermed trække teorien ud af praksis eller ved at

sen i deres udviklingskontrakter, men det er et om-

præsentere teorien i sammenhæng med en prak-

råde, som kan forbedres. Torben Pilegaard peger

tisk opgave.

på, at der er nogle barrierer for inddragelse af de
studerende, herunder at uddannelsernes modul-

Fokuspunktet er opsummerende:

opbygning gør det vanskeligt at have de stude-



Introduktion af teori i erhvervsuddannelser til-

rende tilknyttet et længerevarende udviklingspro-

rettelægges med udgangspunkt i, hvordan ele-

jekt. Han peger derfor på, at der er behov for at

verne lærer bedst.

eksperimentere med, hvordan man i højere grad
kan inddrage de studerende i udviklingsarbejde.

Behov for viden om effekterne af de tiltag, der har
til formål at øge sammenhængen mellem teori og
praksis

Fokuspunkter er opsummerende:


Sammenhæng mellem teori og praksis spiller en
central rolle for elever og studerendes motivation
og muligheder for at gennemføre den påbegyndte

Kortlægning af barrierer for inddragelse af de
studerende i udviklingsprojekter.



Tilrettelæggelse af nye måder at inddrage de
studerende.

uddannelse. Forskningen og kortlægningen af udviklingsprojekter viser, at man særligt på professi-

6.4.1 Centrale nøgletal og referencepunkt

onsbacheloruddannelser har igangsat en lang

Af boksen oven for ses eksisterende centrale nøg-

række forskellige initiativer som fx gæsteforelæs-

letal.

ninger foretaget af praktikere, simulationstræning,
”underviserpraktik” på praktikstederne mv. Der fin-

Målpunkter bør revideres, når man har afklaret,

des i dag ikke megen systematisk forskningsviden

hvilke uddannelseseksperimenter, der igangsæt-

om effekterne af de forskellige tiltag. Der er dog et
igangværende forskningsprojekt, Brobygning mel-

tes. Hvis man bibeholder de eksisterende mål-
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punkter, er der behov for at indhente følgende tal
på partnerskabsinstitutionerne:


Opgørelser over den faglige tilfredshed.



Opgørelser over elevernes og studerendes,
vurdering af læring i praktikken.



Opgørelser over antallet af praktiksteder eller
former.



Opgørelse over de studerendes/elevernes frafald.

I forhold til opgørelser over frafald er det de enkelte institutioner, som ligger inde med de mest
opdaterede tal. Der bør indhentes tal på både institutions- og uddannelsesniveau, ligesom der bør
indhentes tal om frafaldet på forskellige dele af de
uddannelser, som er i fokus i projektet.

BOKS 6.3:CENTRALE NØGLETAL


Frafald: Af dem, som i 2010 startede på en erhvervsuddannelse, estimeres det, at 46 % falder fra. De samme
gør sig gældende for hhv. 32 % og 26 % af erhvervsakademi- og professionsbachelorstuderende.



Praktikpladsmangel: I februar 2012 var der 3.114 praktikpladssøgende elever i Region Hovedstaden. Af de
3.114 er langt størstedelen (1.303) elever inden for bygge og anlæg efterfulgt af elever inden for strøm og it
(716) og produktion og udvikling (689).
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Program 4: Education on demand

7.1

Baggrund



Uddannelse med fokus på brugernes og aftagernes kompetencebehov.

Programmet har fokus på uddannelseseksperimenter, der adresserer udvikling og afprøvning af

Tværgående fokus

nye modeller og koncepter, der kan føre til øget



Et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem.

samarbejde, sammenhæng og fleksibilitet i det
danske uddannelsessystem. Derudover sætter
dette program fokus på nye samarbejdsformer

Målpunkter for program 4 fremgår af tabellen ne-

mellem erhverv og uddannelse med henblik på nye

denfor. Vi kommenterer relevansen af målepunkter

uddannelsesformer og -veje, der i højere grad un-

i opsamlingen på kapitlet.

derstøtter arbejdsmarkedets kompetencebehov.
7.2

Fra flexication til mobication

Nye samarbejdsformer skal bl.a. være med til at
sikre udvikling af relevante uddannelser samt at af-

Nye udfordringer med ændret demografi, ny tek-

korte tiden fra et kompetencebehov er formuleret,

nologi, globalisering og outsourcing har grundlæg-

til der er udviklet et relevant uddannelsessvar på

gende ændret vilkårene på arbejdsmarkedet. Et

dette. Øget samspil og fleksibilitet internt i uddan-

arbejdsmarked, der ændrer sig hele tiden, stiller

nelsessystemet er sammen med nye samarbejds-

krav til en mobil og kvalificeret arbejdsstyrke (Ove

former mellem offentlige og private virksomheder

Kaj Petersen i DEA 2011:7). I den forbindelse er

og uddannelserne således kernen i uddannelses-

det et paradoks, at fremtidens arbejdsmarkeder vil

eksperimenterne her.

opleve mangel på kvalificeret arbejdskraft samtidig
med, at en stor del af arbejdsstyrken ikke er kvali-

Uddannelseseksperimentspor


Mere fleksible overgange og spor i uddannel-

ficerede nok til at tage de jobs, der faktisk er. I forlængelse af dette bliver mobication centralt.

sessystemet.

BOKS 7.1: MÅLPUNKTER PROGRAM 4
Resultater









Der er udfærdiget relevante brugeranalyser, der har til formål at
oplyse centrale interessenter om barrierer med henblik på at minimere disse barrierer for et fleksibelt uddannelsessystem
10 offentlige eller private virksomheder har deltaget i uddannelseseksperimenter inden for dette fokusområde
Rammerne for nye uddannelser er udviklet og dele er afprøvet på
tværs af eksisterende uddannelser
Rammerne for nye direkte meriterende overgangsmuligheder mellem uddannelser er udviklet og under afprøvning
Toninger af eksisterende uddannelser er udviklet og igangsat
Nye af- og påstigningsmuligheder er udviklet og under afprøvning
Skræddersyede forløb rettet mod virksomheder/organisationer er
under afprøvning

Effekter




EVU/AMU aktiviteterne på de deltagende institutioner øges med 5 %
Flere studerende benytter afstigningsmuligheder
Rammerne for 4 uddannelsesforløb til afholdelse ude i virksomheder er udviklet

Kilde: UddX’s evalueringsplan
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I rapporten ”De nordiske landes konkurrencedyg-

Den manglende gennemskuelighed kan være en

tighed: Fra flexicurity til mobication” defineres mo-

af forklaringerne på, at det er forholdsvis sjældent,

bication som mobilitet gennem uddannelse. Mobi-

at studerende på professionshøjskoler og er-

cation refererer med andre ord til, at kompetence-

hvervsakademier søger om merit. EVAs evalue-

udvikling systematisk anvendes til at fremme mobi-

ring af meritsystemet på professionshøjskolerne og

litet (Andersen et al 2011:17). Mobication kræver

erhvervsakademierne viser, at der var i alt 584 an-

et fleksibelt, sammenhængende system. Ove Kaj

søgninger på professionshøjskolerne om merit

Pedersen peger i artiklen ”Mobication – den ny

mod kun seks ansøgninger på erhvervsakademi-

vækstmodel” (2010) samtidig på, at uddannelses-

erne i 2009. På fx læreruddannelsen var der kun

systemet i dets nuværende udformning ikke er til-

49 godkendte meritsager i 2009, hvilket udgør 0,4

strækkeligt sammenhængende og fleksibelt. I det

% af den samlede bestand af lærerstuderende –

følgende ser vi nærmere på, hvad det er for barrie-

og det endda på en uddannelse, hvor de stude-

rer, der er i uddannelsessystemet i dag.

rende ellers relativt ofte har dele af en anden uddannelse bag sig (EVA 2010). Evaluering viser, att

7.3

De politiske målsætninger

det er forsvindende få universitetsstuderende, som
i det hele taget søger om merit på professionsba-

Det fleksible uddannelsessystem er udfordret af en

cheloruddannelser. Af de 584 ansøgninger er der

række barrierer. Regeringen har i redegørelsen

alene registeret 78 ansøgninger om merit baseret

”Om større sammenhæng i det videregående ud-

på en universitetsuddannelse.

dannelsessystem” fra april 2012 præsenteret deres
vision for, hvordan vi skaber et mere fleksibelt og

Til gengæld har stort set alle, der har søgt merit i

sammenhængende uddannelsessystem. Regerin-

2009, fået et positivt svar på deres ansøgning. 95

gen peger i redegørelsen på følgende udvalgte

ud af 100 meritansøgere har således fået merit

barrierer:

(EVA 2012:8). Af disse har 59 pct. fået studieforkortende merit, men de resterende har fået ikke-



Manglende meritmuligheder

studieforkortende merit, hvilket betyder, at ved-



Manglende overgange mellem sektorer

kommende får skemafri perioder og dermed mind-



Manglende muligheder for fleksible uddannel-

sket arbejdsbelastningen. En undersøgelse fra

sesvalg

DEA viser dog, at målgruppen for at søge merit
burde være væsentligt større. Undersøgelsen er

7.3.1 Mulighed for merit

en totalundersøgelse, hvor man har fulgt alle de

Muligheden for at søge om og få merit er centralt i

personer, som er blevet færdige med en gymnasial

et fleksibelt uddannelsessystem, idet det er et

uddannelse i 2000. Undersøgelsen viser, at knap

middel til at undgå dobbeltuddannelse og forkorte

25 pct. af dem, som startede på en videregående

studietiden. Som det er i dag, er det den enkelte

uddannelse fra årgang 2000 falder fra, men den

uddannelsesinstitution, som afgør, om der skal

viser også, at flere starter på en ny uddannelse.

gives merit, og der er ikke gennemskuelighed og

F.eks. tager knap 20 pct. af årgangens frafaldne

ensartede procedurer på uddannelsesinstitutio-

på universitetsbacheloruddannelserne en mellem-

nerne, ligesom det ikke er muligt at lave standard-

lang videregående uddannelse, mens 23 pct. af de

meritaftaler (Regeringen 2012:21).

frafaldne professionsbachelorstuderende efterfølgende har gennemført en anden professionsba-
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cheloruddannelse og ca. 10 pct. havde gennemført

dieskift samt, at studerende efter et godkendt ud-

en erhvervsakademiuddannelse. Det tyder på, at

landsophold får meritoverført alle ECTS fra studier

der er flere i målgruppen, som ville kunne søge

i udlandet.

merit.
7.3.2 Overgange mellem sektorer
Evalueringen peger på tre områder, hvor institutionerne

kan

udvikle

deres

meritpraksis

(EVA

2010:9):

En anden grundsten i et fleksibelt, sammenhængende uddannelsessystem er muligheden for at
bygge videre på de uddannelseskvalifikationer,
man har opnået, på et højere uddannelsesniveau



Bedre kommunikation om mulighed for merit til

(DEA 2011).

de studerende


Sagsbehandling ensrettes og gøres mere gennemskuelig



Den enkelte institution evaluerer og udvikler
egen meritpraksis.

En opgørelse over studentermobiliteten mellem de
ordinære uddannelser i det videregående uddannelsessystem viser, at ud af de personer, der fuldførte en erhvervsakademiuddannelse i 2006, var
11 pct. gået i gang med en professionsbache-

Regeringen ønsker som led i deres ambition om at
skabe et mere sammenhængende, fleksibilitet uddannelsessystem at gennemføre en taxameterreform (Regeringen 2012). Antagelsen er, at taxametersystemet har en negativ effekt på mobiliteten,
da færdiggørelsesbonussen tages fra den afgivende institution, som rammes dobbelt af både
mistet indtægt og af, at uddannelsen fremstår med

loruddannelse inden for fire år, og ti procent var
gået i gang med en bacheloruddannelse. 7 pct. af
de, som fuldførte en professionsbacheloruddannelse i 2006, var gået i gang med en kandidatuddannelse inden for fire år, mens 24 pct. af dem,
der afbrød en bacheloruddannelse, var i gang med
en professionsbacheloruddannelse inden for fire år
(Regeringen 2012:18).

et relativt større frafald, end den i virkeligheden
har. DEA har i en undersøgelse af taxametersystemet spurgt uddannelsesledere/-chefer på de
videregående uddannelser, hvorvidt de anser taxametersystemet som hæmmende for mobiliteten,
idet taxametersystemet ikke giver uddannelsesinstitutionerne noget incitament til at give de studerende merit. Undersøgelsen viser, at en meget lille
andel af uddannelsesleder/-cheferne (fire pct. på
erhvervsakademierne og otte pct. på universiteterne og professionshøjskolerne) er enige eller
meget enige i, at taxametersystemet hæmmer mobiliteten (DEA 2011b:46).

Ser vi nærmere på professionsbachelorernes videreuddannelse, så er en af udfordringerne, at der
ikke er formaliserede retningslinjer for overgange
fra professionsbachelor- til kandidatuddannelse, og
at adgangskravene varierer for de forskellige universiteter. Professionsbachelorer, som ønsker en
kandidatuddannelse, bliver ofte mødt krav om en
suppleringsuddannelse på 30 ECTS-point. Det
gælder fx for en sygeplejerske, som søger optagelse på cand.scient.san, pædagoger i generel
pædagogik eller PB i ernæring og sundhed på
kandidatuddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategi på RUC. Regering ligger i redegørel-

Regeringen vil i det hele taget arbejde for, at der
for beslægtede bacheloruddannelser inden for
samme faglige områder skal gives merit ved stu-

sen op til en afskaffelse af supplering fra 2013. Der
lægges dog stadig op til, at det kan være nødvendigt med supplering i enkelte vigtige fag, men at
supplering skal kunne gennemføres, efter at den
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studerende er optaget på uddannelsen (Regeringen 2012:24).
Det har i mange år været en ambition at øge andelen af erhvervsuddannede, som tager en videregående uddannelse. Det til trods så er der stadig

Tabel 7.1
Overgang til videregående uddannelse ti år efter
for erhvervsuddannede fra årgang 2001
Fagområde

Procent

Pædagogisk

24,7

H&K

17

Bygge og anlæg

11,5

nelse, viser tre nyligt offentliggjorte rapporter (Jen-

Jern og metal

7,5

sen et al. 2012c, Frederiksen et al. 2012, DAM-

Grafisk

5,4

VAD og Byggeriets Uddannelser 2012). Ser man

Teknik og Industri

10

på tværs af erhvervsuddannelser er det ca. 3 ud af

Service

6,3

10, som tager en videregående uddannelse, hvis

Levnedsmiddel

5,8

man ser over en 20-årig periode (Jensen et al.

Jordbrug og fiskeri

39,6

2012c:30). For de erhvervsuddannede, som afslut-

Transport

3,7

tede deres EUD i 2011, havde 12,8 pct. i 2011 en

Sundhed

6,7

videregående uddannelse. Dette dækker dog over

Total

12,8

få faglærte, som tager en videregående uddan-

stor variation imellem de enkelte erhvervsuddan-

Kilde: Jensen et al. 2012c: 22

nelser. Der er en højere overgang til videregående
uddannelse blandt erhvervsuddannede, som blev

De tre rapporter peger på en række barrierer for-

uddannet i 2001 inden for det merkantile og pæ-

bundet med erhvervsuddannedes videreuddan-

dagogiske område samt erhvervsuddannelserne

nelse:

inden for jordbrug og fiskeri. I den anden ende finder man erhvervsuddannede inden for transport,
levnedsmidler og grafik jf. nedenstående tabel.

9



Manglende vejledning (mere herom i kapitel 6)



Adgangsvejene er komplekse. Det varierer
f.eks. fra erhvervsuddannelse til erhvervsuddannelse, hvilke videregående uddannelser de
giver adgang til. Endvidere er informationsindsatsen fra erhvervsskolernes side mangelfuld,
hvilket fører til manglende overblik og kend-



skab til videreuddannelse blandt elever
Manglende formaliseret samarbejde mellem
erhvervsskolerne

og

erhvervsakademierne

f.eks. i form af ”brobygningsforløb” på videregående uddannelser, hvor eleverne kan få et
indtryk af uddannelsen og tale med studerende

9

Bemærk at overgangsfrekvenser er udarbejdet på baggrund af
tal fra Danmarks Statistik. Deres rubricering stemmer ikke helt
overnes med indgangene på erhvervsuddannelserne. Det
fremgår ikke af rapporten, hvorvidt man har tilpasset data, men
i og med der bruges nogle andre kategorier er det sandsynligt,
at disse ikke er tilpasset.
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med en erhvervsuddannelsesbaggrund
For få elever, som tager højniveaufag på erhvervsuddannelser, hvilket betyder, at de skal
have supplering for at kvalificere til optag på
videregående uddannelser





Både elever og lærere undervurderer de er-

foregående to år, er der en stigning i den procent-

hvervsuddannedes forudsætninger for videre-

vise andel af overflyttede (5,4 pct. i 2007/2008) og

uddannelse og overvurderer de faglige forud-

gæstestuderende (1,7 pct. i 2007/2008). Der findes

sætninger, som er nødvendige for at tage en

ikke en tilsvarende opgørelse for erhvervsakade-

videregående uddannelse
Økonomiske barrierer som fx det at gå fra en

mierne. Der findes ej heller opgørelser over studentermobiliteten internt på institutionerne.

månedsløn til SU.
FTF peger i forlængelse af ovenstående på, at det
7.3.3 Muligheder for fleksible uddannelsesvalg
Formålet med det fleksible uddannelsesvalg er at
give alle studerende optimale muligheder for at
kombinere deres uddannelse med elementer fra
andre uddannelser fra deres egen eller andre in-

er vigtigt fremadrettet at være opmærksom på,
hvad toninger og mere fleksible sammensætninger
af uddannelserne betyder for beskæftigelsen af de
færdiguddannede, både som nyuddannede og på
længere sigt (FTF 2010: 7).

stitutioner (Regeringen 2012:23). Regeringen peger på, at flere institutioner allerede er i gang med
at udvikle et indre marked for uddannelser, så de

7.3.4 Realkompetencevurdering

studerende har mulighed for at kombinere deres

i regeringens redegørelse, men ikke desto mindre

uddannelse med fag fra andre uddannelser. Dette

er realkompetencevurdering et væsentligt element

er en praksis, regeringen ønsker at udbrede.

i at skabe et fleksibelt, sammenhængende uddan-

Realkompetencevurdering (RKV) er ikke behandlet

nelsessystem (Pedersen 2010).
Efter islandsk forbillede ønsker man et indre marked, der fjerner alle forhindringer for, at de stude-

Folketinget indførte ved lov i 2007 (Lov nr. 556 af

rende kan sammensætte deres uddannelser ved at

06/06/2007), at alle borgere i Danmark kan få fo-

vælge mellem fag på de videregående uddannel-

retaget en vurdering af deres realkompetencer.

sesinstitutioner. Det fremgår ikke, hvordan dette i

Den grundlæggende ide med RKV er, at ingen skal

praksis skal foregå. Kan man fx som bachelorstu-

modtage undervisning i noget de allerede kan, hvis

derende tage fag på en professionshøjskole og

de ikke ønsker det. Formålet med realkompeten-

omvendt? Som det er i dag er professionsbache-

cesystemet er derfor at kunne tilbyde borgere i

loruddannelserne meget søjleopdelt bl.a. på grund

Danmark at anerkende og synliggøre de samlede

af meget detaljerede bekendtgørelse, hvilket ikke

kvalifikationer, viden, færdigheder og kompeten-

efterlader meget rum for fleksible uddannelsesvalg

cer, de besidder uanset hvor og hvordan, disse er

og tværfaglighed.

erhvervet. Tanken er her, at kompetencer kan er-

10

hverves mange steder udenfor det formelle udDer er meget lidt studentermobilitet på tværs af de

dannelsessystem, fx gennem uddannelse og efter-

videregående uddannelser. Opgørelser over stu-

uddannelse, der udbydes af private uddannelses-

dentermobilitet internt mellem uddannelsesinstitu-

institutioner og kursusudbydere, på jobbet eller i

tionerne viser, at 90,8 pct. af studenterårsværkene

fritidslivet.

i 2010/2011 på professionshøjskolerne blev optjent
af egne studerende, 7,2 pct. af overflyttede studerende, 0,1 pct. af gæstestuderende og de resterende 1,9 pct. af udenlandske gæstestuderende
(Regeringen 2012:20). Sammenligner man med de

10

Med lov nr. 556 af 6. juni 2007 blev anerkendelse af
realkompetencer på VEU-området mv. udbygget på de uddannelsesområder hvor det fandtes i
forvejen (AMU og GVU), og indført på de områder hvor det ikke
fandtes i forvejen (avu, almen gymnasiale fag på VUC, VVU og
diplomuddannelserne).
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RKV kan anvendes af den enkelte til:

barriere i øvrigt er det meget begrænsede kendskab til muligheden for RKV i befolkningen, og



At få adgang til uddannelsestilbud i det for-

hvad dette kan bruges til i forhold til de videregå-

melle uddannelsessystem, hvor ansøgeren på

ende uddannelser (EVA 2010c:23).

baggrund af vedkommendes kvalifikationer fra





det formelle uddannelsessystem ellers ikke

En gennemgang af udviklingsprojekter viser, at der

ville kunne få adgang

er en række projekter, som har fokus på at for-

At få afkortet uddannelsesforløb, hvor ansø-

bedre og udvikle brugen af realkompetencevurde-

geren allerede inden uddannelsesstart besid-

ring. Et eksempel er VIA UC’s projekt ”Realkom-

der de formelle kompetencer, så der undgås

petence viden og praksis. Kvalificering af arbejdet

dobbeltuddannelse og tidsspilde

med anerkendelse af realkompetencer”, der har til

At få udstedt et bevis på en hel uddannelse,

formål at bidrage til udviklingen af 2 moduler om

hvor ansøgeren i kraft af deltagelse i uformel

anerkendelse af realkompetencer, som kan udby-

læring allerede er på niveau med dimitten-

des på hhv. VVU- og diplomniveau. Der er dog

derne fra en given uddannelse med henblik på

ikke umiddelbart nogle projekter igangsat eller

at synliggøre den enkeltes kompetencer over

færdiggjort inden for de seneste to år på partner-

for nuværende og fremtidige arbejdsgivere.

skabsinstitutionerne.

EVA gennemførte i 2010 en evaluering af real-

7.4

Fra udbud til efterspørgsel: Det formelle

kompetencesystemet. Evalueringen viste blandt

samarbejde mellem uddannelsesinstitu-

andet, at RKV generelt ikke er særlig udbredt, men

tionerne og aftagerne

at der er stor forskel på, hvor udbredt RKV er både
på uddannelsesniveau (fx VVU versus diplomud-

En afgørende forudsætning for mobication er et

dannelser) og internt mellem de forskellige uddan-

kontinuerligt samspil mellem arbejdsmarkedet og

nelser (EVA 2010c:21). RKV bruges primært til at

uddannelsesinstitutioner, så arbejdsstyrken har de

give adgang til de uddannelser, som institutionerne

fornødne kvalifikationer og relevante efter- og vide-

selv udbyder, frem for anerkendelse af kompeten-

reuddannelsesmuligheder (Andersen et al. 2011:

cer til erstatning af uddannelse og undervisning og

17). En måde at sikre, at studerende og elever har

til umiddelbar anvendelse på arbejdsmarkedet.

de kompetencer, arbejdsmarkedet efterspørger, er

Ifølge evalueringen tyder det på en protektionisme

at give aftagere og interessenter en mere central

fra uddannelsesinstitutionernes side i forhold til

rolle i udviklingen af uddannelse. Grundlaget for at

egne uddannelser. Dette er muligvis knyttet til, at

kunne oversætte arbejdsmarkedets behov i ud-

institutionerne finder, at taxameteret for at foretage

dannelsessvar er dermed velfungerende fora og

en RKV er lavt i forhold til den komplekse opgave,

arbejdsformer, som bidrager til at udvikle virksom-

det indebærer.

heder og de offentlige organisationers brug af uddannelse og ikke mindst deres evne til at itale-

En anden central konklusion er, at vurderingerne –

sætte deres behov.

stik imod intentionen om at anerkende den fulde

68

palet af kompetencer – fokuserer på teoretiske

Som nævnt har de seneste års reformer på særligt

kompetencer frem for deltagernes praksisbaserede

de videregående uddannelser haft fokus på at

viden og kompetencer. Dertil kommer, at en udtalt

styrke samspillet mellem aftagere og uddannel-
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sesinstitutioner. Det kommer bl.a. til udtryk i op-

at 39 pct. af medlemmerne anser manglende viden

rettelsen af uddannelsesudvalg på professionshøj-

om, hvad virksomhederne efterspørger som en

skolerne og erhvervsakademierne, som er tænkt

barriere for at øge uddannelsernes relevans for

som en krumtap til at inddrage aftagerne i plan-

virksomheder (DEA 2011a:65).

lægningen af uddannelserne og sikre, at de er i
overensstemmelse med det regionale arbejdsmar-

Der er ikke foretaget en lignende undersøgelse af

keds behov.

aftagerinvolveringen på professionshøjskolerne.

I en rapport fra DEA ”Erhvervsakademiuddannel-

Som berørt i kapitel 3, så står begreberne ”rele-

ser i et aftagerperspektiv” (2011a) har man set

vans og behov” centralt i implementeringen af ak-

nærmere på sammensætningen i uddannelsesud-

krediteringssystemet i 2007. En gennemgang af

valgene for 23 udvalgte erhvervsakademiuddan-

afslagene på nye uddannelser, der er givet inden

nelser. Gennemgangen af uddannelsesudvalgene

for professionshøjskole- og erhvervsakademiom-

på tre udvalgte uddannelser viser, at der i gen-

rådet viser i den forbindelse, at der i perioden

nemsnit sidder to virksomheder i udvalgene, hvil-

2007-2011 er 25 ud af i alt 45 afslag på akkredite-

ket gør det problematisk at hævde, at udvalgene

ring givet med henvisning til manglende inddra-

har

(DEA

gelse af aftagerne og et ikke tilstrækkeligt doku-

2011a:58f.). At der er så få virksomhedsrepræ-

menteret behov for uddannelsen. Ser man på både

sentanter skyldes primært, at det i loven er præci-

de eksterne og interne udviklingsprojekter, fremgår

seret, at en række grupper skal være repræsente-

det da også, at der bliver brugt en ikke ubetydelig

ret:

mængde projektmidler og -ressourcer på ansøg-

”kendskab

til

arbejdsmarkedet”

ning og oprettelse af nye uddannelser.


arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter
fra uddannelsens arbejdsmarked

ACE har i 2012 igangsat en analyse af aftagerin-



personer med faglig indsigt

volveringen, hvor de undersøger aftageres erfarin-



repræsentanter for de adgangsgivende uddan-

ger med og holdninger til at deltage i udvikling af

nelser

universitetsuddannelser

repræsentanter for den for uddannelsen rele-

Formålet med analysen er at kunne inspirere uni-

vante forskningssektor

versiteterne til at arbejde med nye modeller for

repræsentanter for uddannelsens praktikom-

aftagerinvolvering. Der foreligger endnu ingen re-

råde samt en eller flere personer med en bre-

sultater, ligesom der ikke er igangsat en lignende

dere indgangsvinkel til uddannelsen

analyse inden for professionsbachelor- og er-




på

forskellige

måder.

hvervsakademiuddannelserne.
Derudover forslås det, at udvalgene har medarbejdere og studenterrepræsentanter. I og med udval-

Inden for erhvervsuddannelser er der en lang og

gene kun har 10-12 medlemmer kan det være

solid tradition for inddragelse af arbejdsmarkedets

vanskeligt at skabe mere plads til repræsentanter

parter i uddannelsestilrettelæggelsen. Styringen af

fra virksomheder.

erhvervsuddannelserne er primært baseret på faglig selvstyring. Det faglige selvstyre foregår via

DEA’s undersøgelse ser også nærmere på, hvor-

Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede ud-

dan udvalgene fungerer. En central pointe er her,
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dannelser (REU), lokale uddannelsesudvalg og de

De historisk velafgrænsede faglige udvalg, som

faglige udvalg.

bygger på de hidtidige brancher, kritiseres videre
for at tænke i kompetencesiloer og for ikke hurtigt

Det faglige selvstyre foregår primært via de faglige

nok at opfange og uddannelsesdække nye behov,

udvalg. Der findes i alt 48 faglige udvalg, som har

der går på tværs af eksisterende faglige udvalg

ansvar for de i alt 110 erhvervsuddannelser. For at

(Jørgensen 2012b:126). Denne kritik gør sig stadig

sikre at arbejdsmarkedets behov opfyldes, skal de

gældende til trods for, at man har iværksat forskel-

faglige udvalg som beskrevet i kapitel 4 udarbejde

lige tiltag som fx indførelsen af udviklingsredegø-

en udviklingsredegørelse for hver uddannelse,

relser, initiativer for at dække nye brancher og job-

som forholder sig til, om der er behov for omlæg-

områder, oprettelsen af en særlig pulje (central

ning, nedlægning eller nyetablering af uddannel-

analyse- og prognosevirksomhed til erhvervsud-

ser.

dannelserne), der siden 2008 har finansieret over
30 analyser og prognoser, som skal bidrage til ud-

Ved hver erhvervsskole er der i samarbejde med

vikling af uddannelserne (Jørgensen 2012b:80).

de faglige udvalg endvidere nedsat et lokalt uddannelsesudvalg, som primært repræsenterer par-

Arbejdsmarkedets behov er langt fra en enstem-

terne på det lokale arbejdsmarked. Udvalgene har

mig og entydig størrelse, og dette stiller store krav

til opgave at sikre samarbejdet imellem skolen og

til, hvordan og i hvilket omfang, aftagerne inddra-

det lokale erhvervslivs aktuelle og forventede ud-

ges. Som det fremgår af ovenstående er der en

dannelsesbehov. Skolerne fastlægger i samar-

række udfordringer forbundet med det formelle

bejde med de lokale uddannelsesudvalg det nær-

samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og

mere indhold i undervisningen og skal medvirke til,

aftagere. Der findes generelt meget få undersøgel-

at uddannelsen både lever op til centralt fastsatte

ser af samarbejdet, og i dem, der findes, er der

krav og er tilpasset lokale forhold og den faglige

ofte fokus på, hvad uddannelsesinstitutionerne kan

udvikling på området (Jørgensen 2012b:79).

gøre bedre. Der er dog ikke tale om et forhold,
som kun går én vej. Det stiller nemlig også krav til

På erhvervsuddannelserne er der således en ræk-

aftagernes evne til at identificere egne behov og

ke fora, som skal sikre, at uddannelserne matcher

”se ud i fremtiden” og ikke mindst italesætte disse.

arbejdsmarkedets behov. Der er fra politisk hold

Som det fremgår af afsnit 4.4. stiller Torben Stør-

dog stillet spørgsmålstegn ved, om det faglige

ner netop spørgsmålstegn ved, hvad det er, der

selvstyre er effektivt nok i forhold til at identificere

ligger til grund for de faglige udvalgs udviklingsre-

og uddannelsesdække nye jobområder (Globalise-

degørelser. Størner peger blandt andet på, at det

ringsrådet 2006). Fx stilles der spørgsmålstegn

er meget forskelligt, om udviklingsredegørelserne

ved, om det nuværende system er gearet til at tage

baseres på analyser og viden, og hvor meget og

højde for brancheglidninger og ændringer i er-

hvordan en bredere kreds af aftagere inddrages.

hvervsstrukturen, som bl.a. skaber behov for nye
kompetencer i fremstillingen af mere kundetilpassede produkter, anvendelse af IKT og udviklingen
af helt nye arbejdsfunktioner og brancher, som
eksempelvis oplevelsesøkonomi.
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7.5

Udgangspunkt for næste skridt - viden vi

Sæt fokus på merit

står på i program 4: Education on de-

Muligheden for at søge om og få merit er central i

mand

et fleksibelt uddannelsessystem, idet det er et
middel til at undgå dobbeltuddannelse og forkorte

Neden for følger en opsummering på analysen.

studietiden. EVA’s evaluering af meritpraksis viser,
at der er forholdsvist få, der søger om merit til trods

Et prioriteret område, men lidt viden

for, at tal fra Danmarks Statistik viser, at omvalg

Fra politisk hold er der fokus på at skabe et mere

ofte er forekommende blandt de studerende. Dette

sammenhængende og fleksibelt uddannelsessy-

skyldes ifølge regeringen bl.a. ugennemsigtighed i

stem. Regering har i sin redegørelse ”Om større

meritmuligheder og –procedurer, bl.a. fordi stan-

sammenhæng i det videregående uddannelsessy-

dardmeritaftaler ikke anvendes.

stem” lagt op til en række ændringer, som skal bidrage til at gøre op med de barrierer, der er for et



fleksibelt uddannelsessystem.
Helt overordnet er udfordringen i forhold til igang-



sættelse af uddannelseseksperimenter inden for
program 4, at der er tale om formelle barrierer,
som det er vanskeligt at ”eksperimentere” med,
idet lovgivningen i sig selv begrænser. Analysen af
udviklingsprojekter viser i forlængelse heraf, at der
er forholdsvis få udviklingsprojekter på dette felt.

Merit: Der var 584 meritansøgninger på professionshøjskolerne og seks ansøgninger på erhvervsakademierne i 2009. 95 % fik merit og heraf fik 59
% studieforkortende merit.
Omvalg: Ca. 25 pct. af studenterårgangen 2000,
som startede på en videregående uddannelse,
faldt fra. Ca. 20 pct. af dem, som faldt fra en universitetsbacheloruddannelse, gennemførte en mellemlang videregående uddannelse. 23 pct. af de
frafaldne professionsbachelorstuderende gennemførte en anden professionsbacheloruddannelse og ca. 10 procent havde gennemført en erhvervsakademiuddannelse.

Fokus i eksterne såvel som interne udviklingsprojekter er i høj grad på udvikling af institutionernes
arbejde med realkompetencevurdering, undersøgelser i forbindelse med oprettelse af nye uddannelser samt projekter, der har til formål at etablere
nye former for samspil mellem uddannelsesinstitutioner og aftagere fx i form af partnerskabsaftaler.
Gennemgangen viser også, at der er forholdsvis
lidt viden om konsekvensen af disse begrænsninger.

Kortlægning og dokumentation af behov for
fleksibilitet. Det gælder både set fra de studerendes og undervisernes perspektiv.





Vejledning og information om merit



Udvikling af standardmeritaftaler.

En bedre overgang mellem uddannelsesniveauer
En af grundstenen i et fleksibelt uddannelsessystem er muligheden for at bygge videre på ens
kvalifikationer og opnå et højere uddannelsesniveau. Flere nye forskningsrapporter og statistiske
opgørelser viser, at forholdsvis få studerende går

Fokuspunkter er opsummerende:


Fokuspunkter er opsummerende:

Kortlægning af formelle barrierer og konsekvenserne heraf.

videre fra EA-uddannelse til BA-uddannelse, og
endnu færre fra erhvervsuddannelser til EA-uddannelser. Udfordringerne ligger både i sammenhængen mellem systemerne, krav om supplering
og manglende synlighed om muligheder. Sidstnævnte gælder særligt for erhvervsuddannelserne.
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Fra eud til videregående uddannelse: Ca. 3 ud
af 10 erhvervsuddannede uddannet inden for de
seneste 20 år har efterfølgende taget en videregående uddannelser. For erhvervsuddannede fra årgang 2011 er tallet 12, 8 %. Der er stor variation
mellem uddannelserne. Den højeste videreuddannelsesfrekvens finder man blandt erhvervsuddannede inden for jordbrug og fiskeri, mens den laveste findes blandt erhvervsuddannede indenfor
transport.
Overgang til videregående uddannelse: Af de
personer, der fuldførte en erhvervsakademiuddannelse i 2006, var 11 % gået i gang med en professionsbacheloruddannelse inden for fire år, og 10 %
var i gang med en bacheloruddannelse. 7 % af
dem, som fuldførte en professionsbacheloruddannelse i 2006, var gået i gang med en kandidatuddannelse inden for fire år.

Det indre marked: 90,8 % af studenterårsværkene på
professionshøjskolerne i 2010/2011 blev optjent af egne studerende, 7,2 % af overflyttede studerende, 0,1 %
af gæstestuderende og de resterende 1,9 % af udenlandske gæstestuderende.

Fokuspunktet er opsummerende:


Den islandske model i UddX eller mellem udvalgte uddannelser.

Brugen af realkompetencevurdering kan forbedres
og udvikles
En evaluering af RKV viser, at RKV bruges minimalt, hvilket ellers er tænkt som en metode til at
skabe

sammenhæng

mellem

de

studeren-

des/elevernes uformelle og formelle kompetencer.
Fokuspunkter er opsummerende:


Vejledning om overgange - herunder om de
formelle adgangskrav



Formaliseret samarbejde mellem erhvervsskolerne og erhvervsakademierne f.eks. i form af
”brobygningsforløb” på videregående uddannelser, hvor eleverne kan få et indtryk af uddannelsen og tale med studerende med en erhvervsuddannelsesbaggrund.

Forbedring af uddannelsernes indre marked
Formålet med det fleksible uddannelsesvalg er
ifølge regeringen at give de studerende mulighed
for at kombinere deres uddannelser med elementer fra andre uddannelser. I dag er mulighederne
for fleksibilitet mellem uddannelser – uddannelsernes indre marked, hvor studerende kan tone deres
egen uddannelse - begrænsede. Dermed er tværfaglighed noget, som skal ”institutionaliseres” i uddannelserne frem for at være noget, de studerende
selv skaber. Der er ifølge regeringen eksempler
på, at institutionerne er i gang med at udvikle et
indre marked, og dette er en praksis, som man fra
politisk hold ønsker at udbrede og udvide.

Brugen af RKV og erfaringerne hermed varierer
meget fra uddannelse til uddannelse og institution
til institution. RKV bruges dog primært til at give
adgang til de uddannelser, som institutionerne selv
udbyder, frem for anerkendelse af kompetencer til
erstatning af uddannelse og undervisning og til
umiddelbar anvendelse på arbejdsmarkedet. Der
er allerede en række udviklingsprojekter, der arbejder med at forbedre og udvikle brugen af realkompetencevurdering, som man bør tage højde
for, hvis man i UddX vil sætte fokus på RKV.
Fokuspunktet er opsummerende:


RKV i samarbejde med virksomheder og med
fokus på de ikke teoretiske kompetencer.

Behov for at udvikle det formelle samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og aftagerne
Samarbejdet med aftagerne er grundlaget for Education on demand. Derfor er velfungerende fora,
hvor aftagernes behov omsættes til uddannelsessvar, altafgørende. En undersøgelse foretaget af
DEA viser, at de formelle råd og udvalg ikke altid
er velegnede til at sikre denne aftagerorientering,
blandt andet fordi der er få virksomheder repræsenteret.
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Fokus på dimittender og aftagere i kvalitetsarbej-

forbundet med inddragelsen af aftagere – både

det er politisk set blevet anset som afgørende for

set fra uddannelsesinstitutionernes side og fra

at kunne imødekomme og oversætte behov. En

aftagernes side

stor del af kvalitetsarbejdet er rammesat af kravene om akkreditering, og en opgørelse viser, at



Udvikling af nye former for inddragelse, som
sikrer strategisk fokus.

25 ud af i alt 45 afslag på akkreditering er givet
med henvisning manglende inddragelse af aftagerne og et ikke tilstrækkeligt dokumenteret behov
for uddannelsen. Interview med ledere fra fem af
partnerinstitutionerne peger også på aftagernes
behov, som afgørende for at udfordre lederne og

7.5.1 Centrale nøgletal og referencepunkt
I forhold til prioritering af projekter synes der at
være en god overensstemmelse mellem de resultatmål, der er arbejdet med i UddX, og de centrale
problemstillinger på feltet.

modvirke at uddannelserne ”forpubber” sig.
I boksen neden for er en samlet oversigt over de
Selvom analysen viser, at man har gjort meget for
at udvikle forholdet mellem uddannelsesinstitutionerne og aftagerne, så er der stadig rum til forbedring.
Fokuspunkter er opsummerende:


væsentligste eksisterende nøgletal. I forhold til de
målpunkter, der er opsat for evalueringen af program 4, er der behov for at indhente data på partnerskabsinstitutionerne for følgende mål:
 Antal af studerende som benytter afstigningsmuligheder
 Tal for EVU/AMU aktiviteterne.

Undersøge de barrierer og udfordringer, der er

BOKS 7.2: CENTRALE NØGLETAL











Merit: Der var 584 meritansøgninger på professionshøjskolerne og seks ansøgninger på erhvervsakademierne i
2009. 95 % fik merit og heraf fik 59 % studieforkortende merit.
Omvalg: Ca. 25 pct. af studenterårgangen 2000, som startede på en videregående uddannelse, faldt fra. Ca. 20
pct. af dem, som faldt fra en universitetsbacheloruddannelse, gennemførte en mellemlang videregående uddannelse. 23 pct. af de frafaldne professionsbachelorstuderende gennemførte en anden professionsbacheloruddannelse og ca. 10 procent havde gennemført en erhvervsakademiuddannelse.
Fra eud til videregående uddannelse: Ca. 3 ud af 10 erhvervsuddannede uddannet inden for de seneste 20 år
har efterfølgende taget en videregående uddannelser. For erhvervsuddannede fra årgang 2011 er tallet 12, 8 %.
Der er stor variation mellem uddannelserne. Den højeste videreuddannelsesfrekvens finder man blandt erhvervsuddannede inden for jordbrug og fiskeri, mens den lavest findes blandt erhvervsuddannede indenfor transport.
Overgang til videregående uddannelse: Af de personer, der fuldførte en erhvervsakademiuddannelse i 2006,
var 11 % gået i gang med en professionsbacheloruddannelse inden for fire år, og ti procent var i gang med en bacheloruddannelse. 7 % af dem, som fuldførte en professionsbacheloruddannelse i 2006, var gået i gang med en
kandidatuddannelse inden for fire år.
Intern studentermobilitet: 90,8 % af studenterårsværkene på professionshøjskolerne i 2010/2011 blev optjent af
egne studerende, 7,2 % af overflyttede studerende, 0,1 % af gæstestuderende og de resterende 1,9 % af udenlandske gæstestuderende.
Aftagerorientering: 25 ud af i alt 45 afslag på akkreditering er givet med henvisning manglende inddragelse af
aftagerne og et ikke tilstrækkeligt dokumenteret behov for uddannelsen.
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Målet vedrørende EVU/AMU-aktiviteter kræver en
yderlig operationalisering.
Derudover vil det være relevant at måle på:



74

Meritansøgninger mellem institutionerne i
UddX
Brugen af realkompetencevurderinger.
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8

Program 5: Nye karrieveje

8.1

Baggrund

8.2

De politiske målsætninger

Fokus i programmet er på at udvikle og afprøve

Vejledningsområdet er et af de områder, som har

nye former for uddannelses- og vejledningstilbud,

undergået store ændringer i det seneste årti. Om-

der på den ene side støtter og udvikler studeren-

rådet undergik en stor reform i 2003, og siden er

des mobilitet og evne til at fastholde beskæftigelse,

lovgivningen ændret i 2006, 2007, 2008, 2009 og

og på den anden side kvalificerer de studerendes

2010 (Thomsen og Jensen 2011:32). Vejledning er

interesser og mål i forhold til at tage uddannelsen

som følge heraf gået fra at være et område med

og muliggør ændringer i karriereplaner undervejs.

lidt regulering til at være meget reguleret.

Derved styrkes den enkeltes motivation for at gennemføre uddannelsen – eller alternativt foretage et

Vejledning har ikke bare ét, men mange formål. Af

kvalificeret omvalg.

vejledningsloven fremgår det, at vejledning skal:

Uddannelseseksperimentspor






bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv

Nye vejledningsformer – både før, under og

bliver til størst mulig gavn for den enkelte og

efter uddannelsen

for samfundet, herunder at alle unge gen-

Nye former for virksomhedstilknytning, der un-

nemfører en erhvervskompetencegivende ud-

derstøtter overgangen til arbejdsmarkedet

dannelse


bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannel-

Tværgående fokus

serne begrænses mest muligt, og at den en-



Bedre samspil mellem uddannelsesvalg og

kelte elev eller studerende fuldfører den valgte

beskæftigelse

uddannelse med størst muligt fagligt og personligt udbytte

Af boksen neden for ses de centrale målpunkter,
som er opsat for evalueringen af program 5.



bidrage til, at den enkelte selv kan søge og
anvende informationer, herunder it-baserede
informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig
beskæftigelse.

BOKS 8.1: MÅLPUNKTER PROGRAM 5
Resultater






5 % af de studerende på hver institution deltager i
nye vejledningstilbud
Flere studerende sammensætter et individuelt forløb
eller etablerer veje på tværs af niveauer og uddannelsesområder
Minimum 10 virksomheder involveres i forhold til at
udvikle nye studiejob og dimittendjob
Flere studerende overgår til beskæftigelse sammenlignet med andre studerende

Effekter


Udlærte/dimittender oplever overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse mere smidig og virkningsfuld med henblik på vækst.

Kilde: UddX’s evalueringsplan

BASELINESTUDIE | DAMVAD.COM

75

Som det fremgår, anses vejledning fra politisk hold

en gymnasial ungdomsuddannelse eller en er-

som løsningen på mange forskellige problemstil-

hvervsuddannelse.

linger. Eksempelvis anses vejledning, som et mid-

ges uddannelsesparathed er først og fremmest at

del til at sikre, at eleverne/de studerende vælger

identificere og hjælpe dem, der har brug for støtte

og ikke mindst gennemfører de uddannelser, som

eller tid til udvikling for at gennemføre en er-

er til størst mulig gavn for samfundet. Vejledning

hvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse

anses også som en hjørnesten i målsætningen

(Epinion m.fl. 2011:5). UPV udføres af Uddannel-

om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en

sesvejledning (UU) i samarbejde med den afgi-

ungdomsuddannelse. I den forbindelse fremhæves

vende skole og omfatter en vurdering af både den

det i loven, at vejledningen i særlig grad skal mål-

unges faglige, personlige og sociale forudsætnin-

rettes unge, som uden en særlig vejledningsind-

ger i forhold til at kunne gennemføre en uddan-

sats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge,

nelse.

11

Formålet med at vurdere un-

påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller
vælge et erhverv. Endvidere ses vejledning som et

Selvom vejledningsområdet har gennemgået mar-

middel til at opfylde regeringens mål om, at de stu-

kante ændringer i de senere år, er der meget, der

derende kommer hurtigere igennem deres uddan-

tyder på, at den kommende tid vil byde på flere

nelse.

ændringer. Ministeriet for Børn og Undervisning
arbejder eksempelvis for tiden på en ny fleksud-

Ser vi nærmere på reformerne, så medførte refor-

dannelse, som skal være et tilbud til de unge, som

men i 2003, at der blev sat nationale mål for vej-

i dag ikke kommer i gang med en ungdomsuddan-

ledningen, og ansvaret for vejledningen om over-

nelse. Uddannelsesministeriet lægger også op til

gangen mellem uddannelser og mellem uddannel-

ændringer i forhold til vejledning mod videregå-

ser og erhverv blev samlet i to nye typer vejled-

ende uddannelser, hvilket vi ser nærmere på se-

ningscentre: Ungdommens Uddannelsesvejledning

nere.

og Studievalg (EVA 2007). Som et led i reformen i
2003 blev de cirka 20 forskellige vejlederuddan-

8.3

Vejledningssteder

nelser og -kurser endvidere afløst af én fælles uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse med

Vejledning finder sted i mange forskellige sam-

det formål at sikre kvaliteten af vejledningen og

menhænge. Inden påbegyndelse af en erhvervs-

gøre vejledningen mere professionel.

uddannelse og en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse bliver de unge tilbudt en

Implementering af Ungepakken i 2009 fik også stor

række forskellige vejledningstilbud jf. boks 8.2. For

betydning for vejledningsområdet. Fx blev alle un-

eleverne på erhvervsuddannelserne er der UU-

ge i alderen 15-17 år omfattet af en pligt til at være

vejledningen og vejledningstilbud inden optagelse

i uddannelse, beskæftigelse mv., hvorved vejled-

på erhvervsskolerne. For erhvervsakademi- og

ningsområdet blev koblet tættere til beskæf-

professionsbachelorstuderende er der studievalgs-

tigelsesområdet. En anden central ændring var

tilbud og diverse tilbud på institutionerne, som fx

indførelsen af uddannelsesparathedsvurderinger
(UPV). Det fremgår af bekendtgørelsen, at alle
unge, der forlader grundskolen og 10. klasse, nu
skal parathedsvurderes, inden de kan begynde på
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UPV har således afløst den tidligere procedure i forbindelse med optagelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser, hvor eleverne kunne opnå et retskrav på optagelse eller blev indstillet til optagelsesprøve på det
ansøgte gymnasium

åbent hus arrangementer mv. Efter endt uddan-

seneste tid har der været debat om, hvorvidt den

nelse er det særligt jobcentrene og a-kasserne,

nuværende ordning med studievalg fungerer. En

som tilbyder vejledning.

undersøgelse gennemført af Uddannelsesministeriet viser, at 61 pct. af de studerende på de gym-

BOKS 8.2: VEJLEDNINGSTEDER

nasiale uddannelser, der blev færdige på samtlige

Ungdomsuddannelses vejledning (UU-centre): vejleder unge op til 25 år UDEN en ungdomsuddannelse

gymnasiale uddannelser sidste år, ikke havde haft
nogen personlig kontakt til en studievejleder i hele
12

Studievalg: vejleder unge om valg af videregående
uddannelse og erhverv

deres gymnasietid.

E-vejledningscentret: vejleder bredt om hele uddannelsessystemet via sms, chat, e-mail og telefon

gerundersøgelse af elever på de gymnasiale ud-

Uddannelsesstedernes egne vejledere: vejleder om
fastholdelse og gennemførelse

Dette går igen i EVAs evalue-

ring af vejledningsreformen (2007:98) og i en brudannelsers kendskab og brug af studievalg fra
2009. Sidstnævnte viser, at kun 54 pct. havde
kendskab til studievalg og af disse havde 56 pct.
modtaget vejledning (UNI-C 2009c:8). Det skal i

Jobcentre: vejleder arbejdsløse og sygemeldte om
muligheder
A-kasserne: vejleder om efter- og videreuddannelse og
økonomi i denne sammenhæng

den forbindelse bemærkes, at studievalg ikke kun
er rettet mod de gymnasiale uddannelser, men
også erhvervsuddannelserne.
EVAs evaluering af vejledningsreformen viser, at

8.4

Faglige tendenser, barrierer og løsningsforslag

studievalgscentrene primært fungerer som åbne
vejledningskontorer, hvor elever, unge og voksne
kan henvende sig for at få individuel vejledning om
videregående uddannelse og erhverv. Hvad angår

I det følgende sætter vi fokus på forskellige tendenser og barrierer forbundet med vejledning af de
studerende/eleverne og de forskellige overgange,
som eleverne/de studerende møder.
8.4.1 Fra ungdomsuddannelse til videregående
uddannelse

vejledningen på ungdomsuddannelserne bruger
centrene størstedelen af deres ressourcer til kollektiv vejledning og træffetider til personlig vejledning (EVA 2007: 95). Formålet med de kollektive
arrangementer er at sikre, at de fleste unge opnår
et bedre grundlag for at træffe et realistisk uddan-

Der har i de seneste år qua 95-procent-målsæt-

nelsesvalg, og arrangementer er særligt rettet mod

ning været et massivt fokus på overgangen mellem

de studerende, som ikke har særlige behov for

folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Den nye

vejledning.

regering skærpede dog fokus på overgangen mellem ungdomsuddannelserne og de videregående

Uddannelsesminister Morten Østergaard har også

uddannelser, da den i efteråret 2011 hævede 50-

for nyligt udtalt, at ordningen med studievalg er

procent-målsætning til 60 procent.

god, men at han sammen med regeringen i efter-

I forbindelse med den store vejledningsreform i
2003 flyttede man vejledningen om videregående
uddannelser fra de enkelte uddannelsesinstitutioner og over i syv regionale studievalgscentre. I den

12

Se artiklen ”Studievejledning spiller fallit” offentliggjort d. 2.
juni 2010 på DR-nyhedens hjemmeside:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/06/02/234511.htm
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året vil se på, om der er grundlag for en ny tilrettelæggelse af vejledningen.

13

mandlige studenter handler det ofte om, at de ikke
har en klar plan efter gymnasiet og har behov for
mere tid til at afklare, hvad de vil fx ved at prøve

BOKS 8.3: STUDIEVALGSCENTRENES OPGAVE

nye ting af. Denne pause kan dog for nogle føre til,

Studievalgscentrenes opgave er at yde vejledning om
videregående uddannelse og erhverv. De skal også
vejlede om valg af fortsat uddannelse inden for videreuddannelsessystemet. Studievalgscentrenes vejledningsindsats består bl.a. af en række kollektive arrangementer. Centrenes opgave er også at yde personlig
vejledning, der er rettet mod den enkeltes behov for
afklaring. Målgruppen udgør både elever på ungdomsuddannelserne og unge uden for ungdomsuddannelsessystemet, der har gennemført en ungdomsuddannelse.

at de går i stå og kan have svært ved at komme

Kilde: EVA 2007

videre med deres uddannelsesplaner (Hutters og
Brown 2011:10). De kvindelige studenter er generelt hurtigere til at komme i gang med en videregående uddannelse, da de ofte ser uddannelse som
den eneste vej til at klare sig og generelt planlægger længere frem. Her er risikoen for ikke at gennemføre en videregående uddannelse især forbundet med, at de ikke kommer videre efter frafald
(Hutters og Brown 2011:11).

Den manglende vejledning af studenterne kan føre

En anden central pointe i undersøgelsen er, at de

til, at disse ikke gennemfører en kompetencegi-

unges uddannelsesvalg ikke blot er baseret på en

vende uddannelse. En registerbaseret analyse af

vurdering af, hvad der er realistisk og hensigts-

studenterårgang 2000’s vej gennem uddannelses-

mæssigt, men også bunder i, hvad der interesserer

systemet gennemført af DEA viser i den forbin-

og motiverer studenterne (Hutters og Brown

delse, at selvom 67 pct. havde taget en videregå-

2011:64). I den forbindelse fremhæver Hutters, at

ende uddannelse 10 år efter og 19 pct. en er-

det er værd at bemærke, at studenter ofte er opta-

hvervsuddannelse, så var der stadig ca. 15 pct.,

get af sammenhængen mellem uddannelserne og

der endnu ikke havde gennemført en kompetence-

de job- og karrieremuligheder, de fører til, samt at

givende uddannelse (heraf 10 pct. som var i gang

de til tider ser job og karrieremuligheder, som de

med en uddannelse) (DEA 2012:6).

kan have svært ved at genfinde i uddannelserne,
hvilken blandt andet skyldes, at uddannelsessy-

En undersøgelse af unges uddannelsesvalg efter

stemet i høj grad tænker i fag, der ikke nødvendig-

gymnasiet gennemført af Camilla Hutters og Rikke

vis afspejler de bevægelser, der sker på arbejds-

Brown sætter fokus på, hvad der sker med de stu-

markedet.

denter, der ikke fortsætter på en videregående uddannelse. Undersøgelsen viser blandt andet, at 29

Camilla Hutters peger på, at der set i lyset af, at

pct. af de kvindelige studenter fra årgang 2006 og

optagelse på de videregående uddannelser er ble-

37 pct. af de mandlige studenter ikke er i gang

vet stadig mere kompliceret, idet der ikke længere

med en videregående uddannelse tre år efter af-

blot er krav om karaktergennemsnit, men nu også

sluttet gymnasial uddannelse (Hutters og Brown

krav til fagsammensætning mv., er behov for at se

2011:9). Undersøgelsen peger på mange forskel-

nærmere på vejledningen af unge om overgangen

lige årsager til, at disse unge ikke er i gang eller

fra ungdomsuddannelse til videregående uddan-

helt har fravalgt videregående uddannelse. For de

nelse. Hun peger blandt andet på, at man kunne

13

Se artiklen ”Studievalg spiller fallit” offentliggjort d. 3. juni
2012 på TV2-nyhederne: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id50847067:studievejledning-spiller-fallit.html?forside
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se på nye samarbejdsmodeller mellem studievalgcentrene, uddannelsesinstitutioner og andre aktø-

rer og på studievalgs centrenes tilbud, kollektive

nelser, er der relativt set meget få projekter. Et af

arrangementer såvel som tilbuddene om individuel

disse er projektet ”Progression og overgang - fra

vejledning. Et andet område, der kunne eksperi-

gymnasium til videregående uddannelse” (se boks

menteres med, er mulighed for studie- og er-

8.4). Udgangspunktet for projektet er et ønske om

hvervspraktik på ungdomsuddannelserne. Dette er

at undersøge, hvordan man kan sikre progression

vigtigt, fordi meget forskning netop viser, at afkla-

og forberede overgangen mellem ungdomsuddan-

ring sker gennem afprøvning.

nelse og videregående uddannelse. Projektet bygger på en tese om, at et tættere samarbejde om

BOKS 8.4: PROGRESSION OG OVEGANG FRA
GYMNASIUM TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
Formålet med projektet er gennem et samarbejde mellem gymnasiale uddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden:





undervisning mellem forskellige læringsmiljøer vil
styrke de didaktiske refleksioner om overgang fra
et miljø til et andet, samt at samarbejdet vil styrke
elever/studerende i overgange mellem de forskellige læringsmiljøer og give dem et realistisk indblik
i de studiekompetencer, der kræves ved de vide-

at arbejde med progression i fagene hovedsageligt
i afgangsklasserne og i overgangen
at støtte elevernes afklaring af valg af uddannelse
at øge overgangsfrekvensen fra ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser
at mindske frafaldet ved de videregående uddannelser.

Hovedaktiviteterne er, at elever fra de gymnasiale uddannelser modtager en del af deres undervisning på en
videregående uddannelsesinstitution ved at undervisere
på de to niveauer samarbejder om undervisningsforløbet og evaluerer elevernes projektopgaver. Endvidere
arbejdes der med at etablere netværk mellem undervisere og lærere på de forskellige institutioner.

regående uddannelser.
8.4.2 Øget fleksibilitet og modulisering
Et andet forhold, som skaber behov for et øget
fokus på vejledning, er bevægelsen mod øget fleksibilitet og modulisering af uddannelsessystemet.
De seneste års reformer har på mange måder åbnet op for, at eleven eller den studerende selv kan
forme sin egen vej gennem uddannelsessystemet.
Og hele grundtanken bag regeringens redegørelse
”Større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem” er netop at gøre uddannelsessystemet endnu mere fleksibelt. Dertil kommer, at

Midtvejsevalueringen af projektet viser blandt andet, at
projektet har medvirket til en større grad af afklaring
blandt de deltagende studerende. Det bemærkes dog i
den sammenhæng, at man ikke har indsigt i, om det
blot har ført til en større grad af afklaring blandt de studerende, som allerede havde planer om at læse videre,
eller om det også har ført til, at de studerende, som var
meget uafklarede, er blevet mere afklarede og har fået
en større lyst til at læse videre (UCC 2012:16).

der i de seneste år er oprettet en række nye uddannelser og fag/moduler. Den større valgfrihed
stiller flere krav til den enkelte om flere individuelle
valg og øger dermed også behovet for vejledning.
I AKF-undersøgelsen ”Professionsbacheloruddannelserne: De studerendes vurdering af studiemiljø,
studieformer og motivation for at gennemføre” har

Projektet løber i perioden januar 2010 til december
2012 og er blandt andet finansieret af Region Hovedstaden.

Ser vi på udviklingsprojekter, der er igangsat med
det formål at forberede overgangen mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddan-

man set nærmere på, hvor stor vægt de studerende selv tillægger den institutionelle vejledning
inden start som fx åbent hus-arrangementer og informationsmateriale. Undersøgelsen viser, at de
fleste studerende (49 pct.) anser informationsmateriale herunder informationer på internettet som
den vigtigste faktor i deres valg af uddannelse. For
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30 pct. af de studerende har åbent hus-arrange-

Tidligere arbejdede man med gennemførelsesvej-

menter haft stor betydning for deres valg. Meget få

ledning på ungdomsuddannelser, men denne og

studerende angiver, at vejledningen i folkeskolen
og efter folkeskolen havde en stor betydning for

de tilhørende krav blev afskaffet med vedtagelsen
af Ungepakken i 2009. Begrebet blev afløst af en

deres valg af uddannelse (AKF 2008:60).

institutionsforpligtelse til at fastholde unge i uddan-

Erhvervsuddannelsesområdet adskiller sig fra er-

nelse, hvor der skal udarbejdes principper for fast-

hvervsakademi- og professionsbachelorområdet,

holdelse, procedurer ved omvalg, frafald etc. Op-

idet man her har set en bevægelse væk fra en

gaven er dermed ikke længere blot vejlederens,

øget modulisering. Med reformen af erhvervsud-

men inkluderer alle faggrupper. I forlængelse af

dannelserne i 2001 åbnede man godt nok op for,

dette har man fra ministeriel side indført, at alle

at den enkelte elev kunne tilrettelægge sin indivi-

erhvervsskoler skal udarbejde en årlig handlings-

duelle vej gennem erhvervsuddannelserne. Ek-

plan for øget gennemførelse. Der er ligeledes krav

sempelvis blev det muligt for fagligt stærke elever

om, at professionshøjskolerne og erhvervsakade-

at tage fag på højere niveau, at man kunne få eks-

mierne i deres udviklingskontrakter for 2010-2012

traundervisning samt at grundforløbet kunne for-

skulle opstille mål for frafald med det formål at re-

længes fra 20 til 60 uger (Juul og Koudahl

ducere dette.

2009:20). Dette førte dog ikke til reduceret frafald –
tværtimod – hvilket ifølge Peter Koudahl skyldes,

Uddannelsesinstitutionerne har i forsøget på at

at det nye system var for uoverskueligt for ele-

sænke frafaldet indført en række initiativer (men-

verne. Man valgte da også fra politisk side delvist

torordninger,

at gå i den modsatte retning, da man i forbindelse
med reformen i 2008 indførte grundforløbspakker,

fremmende initiativer som motion mv.). Særligt
mentorprojekter fylder meget, når man ser ned

dvs. særligt strukturerede grundforløb. I vejlednin-

over erhvervsskolernes udviklingsprojekter, som er

gen til skolerne om grundforløbspakkerne står, at

igangsat eller afsluttet inden for de seneste to år.

skolerne skal udbyde grundforløbspakker til de

Siden man i 2007 indførte en forpligtigelse til er-

elever, der har behov for ”stabile og sociale ram-

hvervsskolerne om at stille mentorer til rådighed

mer om en undervisning, der rummer færre valg-

for elever, der måtte have behov for særlig støtte

situationer”, da sådanne valgsituationer kan være

for at gennemføre deres erhvervsuddannelse, har

svære at overskue for nogle elever (VEJ nr. 9002

Undervisningsministeriet udbudt forskellige puljer

af 15.1.2008).

med det formål at støtte skolernes indsats med at

kontaktlærerordningen,

sundheds-

oprette mentorordninger. Eksempelvis blev der
8.4.3 Frafald

som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for

En ting er at starte på en uddannelse, noget andet
er at gennemføre den. Opgørelser over frafald viser, at ca. hver anden ung, som starter på en er-

2007 afsat 40 mio. til forsøg med ung-til-ung-vejledning for elever i erhvervsuddannelsernes grundforløb.

hvervsuddannelse, falder fra. Det samme gør sig
gældende for ca. hver fjerde professionsbachelorstuderende og hver tredje erhvervsakademistuderende jf. kapitel 3.

14

Frafald medfører derfor også

et øget fokus på vejledning.
14

Baseret på oplysninger fra Ministeriet for Børn og Undervisnings databank.
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I forbindelse med de forskellige tiltag, som er
igangsat for at bekæmpe frafald, peger Torben
Pilegaard Jensen på, at tiltagene skal ses som en
helhed. Fx bør man ikke blot drage den konklusion, at mentorordninger alene er effektive i forhold

til at nedbringe frafald, da de er del af en større

var her, at de unge ikke havde realistiske forud-

både strategisk og organisatorisk helhed.

sætninger og erfaring nok til at beslutte, hvilket
specifikt fag de ville uddanne sig til, i en alder af

Dette bekræftes af Christian Helms Jørgensen,

15-16 år. Den løsning er senere i forbindelse med

som peger på, at frafald netop er et komplekst fæ-

reformen i 2007 blev anset for at være en medvir-

nomen, og det der fastholder én gruppe af unge,

kende årsag til det høje frafald ud fra en antagelse

kan være årsag til frafald blandt en anden gruppe.

om, at nogle grupper af elever oplevede det som

Som eksempel peger han på resultater fra forskningsprojektet Frafald og fastholdelse på de dan-

demotiverende for eksempel at skulle beskæftige

ske erhvervsuddannelser, som viser, at grundfor-

gang gerne ville være fx automekanikere (Jørgen-

løbspakkerne har været med til at fastholde nogle

sen 2012:27). Christian Helms Jørgensen under-

grupper af elever, idet det at blive placeret sam-

streger i forlængelse heraf, at man i forbindelse

men med andre på samme niveau og blive mødt af

med uddannelseseksperimenter og tiltag bør være

undervisningsformer gør, at de få lettere ved at

opmærksomme på, hvilken effekt tidligere lignende

gennemføre. Der er eksempler på, at de elever,

tiltag har haft, for på den måde at undgå at de-

som placeres på de lange grundforløb, skaber en

signe tiltag, som er blevet afprøvet, uden at tage

fælles forståelse og accept, som ender med at bli-

højde for resultaterne af disse tiltag.

sig med andre fag fx smedearbejde, når de nu en-

ve til en styrke og øge fastholdelsen. Der er dog
også eksempler på, at det for nogen har en negativ

Lene Tanggard, som har set nærmere på frafaldet

effekt at blive placeret på længerevarende grund-

på erhvervsuddannelserne, peger i artiklen ”Krea-

forløb, idet flere af dem oplever, at de bliver stem-

tivt frafald” på, at det er vigtigt at være opmærk-

plet, og eleverne derfor fastholdes i en bestemt

som på, at der er mange forskellige årsager til fra-

rolle, ligesom de kan være med til at forstærke

fald, og at man ikke kan se frafald, som enten ba-

hinandens negative holdning til det at gå i skole.

seret på individuelle årsager (fx manglende evner)

Forskellen i effekten af grundforløbspakkerne kan i

eller strukturelle årsager (fx mangel på praktik-

nogle tilfælde føres tilbage til de enkelte skolers

pladser (Tanggaard 2011:39). Tanggaard advoke-

forvaltning, men kan også ses som et eksempel

rer i stedet for, at frafald i nogle tilfælde kan an-

på, at de fleste indsatser har både negative og po-

skues som en aktiv og kreativ proces, som udtryk-

sitive effekter, og at man i forsøget på at begrænse

ker legitim kritik af uddannelsesinstitutionen, og

frafaldet kan ende med at skabe nye årsager til

som i nogle tilfælde giver den unge bedre frem-

frafald.

tidsmuligheder end dem uddannelsesinstitutionerne tilbyder (Tanggard 2011:40). Dette betyder,

Christian Helms fremhæver i den forbindelse, at

at man som uddannelsesinstitution bør gå i dialog

der er mange eksempler på, at tiltag, som på et

med den frafaldne og se nærmere på, hvad der er

tidspunkt er blevet indført på erhvervsuddannelser

baggrunden for frafaldet og på den måde skabe

for at bekæmpe frafald, senere er blevet afskaffet

rum for elevernes eventuelle kritik af institutionen

med begrundelsen om, at det førte til et øget fra-

(Tangaard 2011:42).

fald. Et eksempel er indførelsen af det gradvise
uddannelsesvalg udmøntet i basisårsordningen og

I tråd med Tanggaards udlægning, viser undersø-

indførelsen af mere undervisning i almene fag i

gelser, at frafald ikke altid er negativt men ofte er

forbindelse med reformen i 1972. Begrundelsen

udtryk for omvalg. Den føromtalte undersøgelse
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studenterårgang 2000’s vej gennem uddannelses-

punkt i denne idealistiske opfattelse af uddannel-

systemet viser, at 24,3 pct. af de, som startede på

sesvalg som en rationel handling. Der er ifølge de

en videregående uddannelse, afbrød denne. For

interviewede forskere ikke grundlag for antagelse

erhvervsakademiuddannelser var tallet 31,7 pct.,

om, at uddannelsesvalg er en afgrænset og en-

mens det for professionsbacheloruddannelserne

keltstående begivenhed.

var 23,8 pct. (DEA 2012:19). Frafaldet var ikke for
alle de frafaldne ensbetydende med, at de ikke

Som Rie Thomsen udtrykker det, så er det ureali-

senere fik en videregående uddannelse. Selvom

stisk at beskrive uddannelsesvalg, som noget der

ca. 30 pct. af de frafaldne i 2010 stadig ikke havde

er lineært, fremadskridende og progressivt, da

en videregående uddannelse, så havde de reste-

man for det første træffer valget i en meget ung

rende gennemført en anden uddannelse. Eksem-

alder, ligesom man kommer til at træffe mange

pelvis havde 23 pct. af de frafaldne professionsba-

uddannelsesvalg igennem livet efterhånden, som

chelorstuderende efterfølgende gennemført en

man opnår erfaringer med uddannelsessystemet

anden professionsbacheloruddannelse, og ca. 10

og arbejdsmarkedet. Uddannelsesvalg er med an-

pct. havde gennemført en erhvervsakademiuddan-

dre ord ikke noget, der foregår en gang i en af-

nelse, mens ca. 8 pct. havde gennemført en kan-

grænset periode af livet. I forlængelse heraf peger

didatuddannelse (DEA 2012).

den føromtalte undersøgelse af unges uddannelsesvalg efter gymnasiet på, at det er frustrerende

Netop det faktum, at 70 pct. af de frafaldne rent

for de unge at blive mødt med denne opfattelse af

faktisk gennemfører en videregående uddannelse

uddannelsesvalg, når de i praksis erfarer, at ud-

peger også på et behov for fleksible uddannelses-

dannelsesvalg netop ikke er definitive, og at man

valg. Undersøgelsen siger ikke noget om, hvorvidt

ofte skal vælge om (Hutters og Brown 2011:45f.).

de frafaldne får merit på deres anden uddannelse,

Hutters peger i den forbindelse på, at det er rele-

ej heller om uddannelse nummer to er beslægtet

vant, at se nærmere på, om man kan arbejde med

med den første uddannelse. Det til trods så kan

karriere- og uddannelsesvalg på en ny måde, som

det dog tænkes, at frafaldet kunne være minime-

i højere grad afspejler den virkelighed, de unge er

ret, hvis de studerende havde haft muligheden for

i. Det bakkes op af Christian Helms Jørgensen,

at skifte undervejs eller flere muligheder for at tone

som fremhæver, at de unge netop får at vide, at de

uddannelsen i en bestemt retning ved at vælge fag

først og fremmest skal vælge uddannelse ud fra

fra andre uddannelser.

interesse, hvilket netop ikke er statisk, men ændrer
sig igennem livet, når man prøver forskellige ting
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Flere af de interviewede forskere bekræfter, at fra-

af. Han anbefaler derfor, at man bør stille skarpt

fald ikke altid er negativt, men netop et udtryk for

på, hvordan uddannelsessystemet kan hjælpe med

omvalg. I forlængelse af dette peger de på, at den

at kvalificere de unges valg og omvalg. Han peger

måde, man fra politiske side italesætter frafald, er

på, at man eksempelvis i stedet for den samtale-

uhensigtsmæssig, da denne er baseret på en an-

baserede vejledning, som dominerer i dag, hvor de

tagelse om, at unge mennesker skal og kan vælge

unge kommer til samtale med en UU-vejleder eller

den rigtige uddannelse fra starten. Flere af for-

bliver henvist til at læse om deres muligheder på

skerne peger på, at mange af de værktøjer, som er

nettet, kunne eksperimentere med undervisnings-

implementeret i de seneste år, som fx uddannel-

baseret vejledning, hvor man blandt andet kunne

sesplanen, netop er sat i verden med udgangs-

arbejde med afklarende forløb. Formålet med dis-
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se skulle være at arbejde med de unges livsfo-

ver, at vejlederen undersøger, hvad behovet kon-

restillinger på en produktiv måde, hvor man uden

kret er og derefter tilrettelægger relevante aktivi-

at desillusionere dem, giver dem ny ideer og udvi-

teter som fx gruppevejledning. Er der fx flere, der

der deres erfaringshorisont.

giver udtryk for den samme problemstilling/behov,
så kan man samle dem til et vejledningsarrange-

Christian Helms peger på, at afprøvning af uddan-

ment. Hvis der fx er mange, der har problemer

nelsesvalg er på den politiske dagorden, hvilket

med at finde en praktikplads, så kunne man i ste-

blandt andet kommer til udtryk i etableringen af

det for at sende dem til praktikkoordinator, samar-

den ny flexuddannelse, hvor man arbejder med at

bejde med denne om at lave et arrangement for en

lave forløb for dem, som er uafklarede. Det med at

gruppe af elever. Derved af-individualisere vejled-

arbejde med afklarende forløb er heller ikke en ny

ningssituationen, idet det ikke længere blot er den

tanke inden for uddannelser. På erhvervsuddan-

enkeltes problem, men gruppens problem, som er i

nelserne arbejdede man fx i perioden 1991-2000 i

fokus. Samtidig er det også et måde at sætte fokus

form af det første skoleår med forløb, hvor ele-

på, at elevernes/de studerendes problemstillinger

verne var rundt og prøve forskellige ting for at sik-

ofte ikke er individuelle men i stedet strukturelle

re, at de havde et mere kvalificeret grundlag at

eller institutionsspecifikke. Rie Thomsen peger her

vælge på baggrund af, så de ikke faldt fra senere.

på et norsk projekt, hvor man netop har arbejdet

Helms fremhæver, at der faktisk var mange elever,

med læring i fællesskaber i forhold til praktikken.

som på den baggrund ændrede deres uddannel-

Ved at sikre de studerende bedre mulighed for at

sesvalg.

komme med tilbagemelding til institutionen om
problematikker forbundet med praktikken, har man

8.4.4 Nye tilrettelæggelsesformer
En af de centrale tendenser, som Rie Thomsen
peger på inden for vejledningsområdet, er, hvad
hun karakteriserer som en drejning fra et fokus på
individuel vejledning til kollektive former for vejledning – en såkaldt ud af kontoret-vejledning. Baggrunden for dette skift er, hvad Rie Thomsen referer til som ”de tomme vejledningskontorer”, der kan

gjort problematikken om fx praksischokket til en
strukturel frem for en individuel problemstilling.

15

Det er vigtigt at pointere her, at vejledning i fællesskaber ikke er ensbetydende med, at man erstatter
al individuel vejledning med kollektive arrangementer eller omvendt. Vejledning i fællesskaber er
en tilgang til vejledning og ikke en vejledningsmetode.

ses som et udtryk for, at dem, som vejledningen er
rettet mod, modsætter sig individualiseringen af
uddannelses- og arbejdsmarkedsproblematikker
(Thomsen 2009:59).

Vejledning i fællesskaber er samtidig en måde at
få ressourcerne hos eleverne i spil. Det kunne fx
tænkes, at der er elever, som kan hjælpe hinanden
med at finde en praktikplads. Vejledning i fælles-

Vejledning i fællesskaber
Et eksempel på en ny tilgang til vejledning er vejledning i fællesskaber, som er et princip for, hvordan man kan tilrettelægge vejledning. Ideen er, at
vejlederen bevæger vejledningen derhen, hvor

skaber har endvidere den fordel, at eleverne/de
studerende kan deltage i det omfang, de finder det
relevant. Eleverne/de studerende kan fx nøjes med
at lytte til de andres spørgsmål, de kan stille supplerende spørgsmål osv. (Thomsen 2011:60). Det

deltagerne finder den relevant, både hvad angår
den fysiske placering og det specifikke behov, der
er blandt eleverne og de studerende. Dette kræ-

15

For mere info se Fauske, Halvor, Pär Nygren og Sigrun Nilsen (2008): Læring i fællesskab.
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kræver samtidig, at vejlederen ved, hvordan

opgaven. Dertil kommer, at mange af de problem-

han/hun kan stå derude og vejlede, og hvordan

stillinger, som de studerende/eleverne kommer

man får eleverne til at tale med hinanden. I forlæn-

med, som nævnt ikke altid er individuelle problem-

gelse af dette fremhæver Rie Thomsen, at der er

stillinger, men i stedet knytter sig til strukturelle

et efteruddannelsesbehov blandt vejledere i grup-

problemstillinger. Vejlederen sidder dermed inde

pevejledning.

med unik viden om, hvilke vanskeligheder, som
knytter sig til overgange både mellem uddannelser,

Særligt kendetegnende for vejledning i fællesska-

uddannelser og arbejdsmarked og mellem forskel-

ber er, at det i høj grad er et organiseringsprincip.

lige job. Viden som bør formidles opad i systemet

Hele pointen er nemlig, at vejledningen skal inte-

(Thomsen 2011:64).

greres i organisationen. Et af de steder, hvor man
kan hente inspiration til arbejdet med at integrere
vejledningen, er på efterskolerne, hvor der netop
mange steder arbejdes med en model for integreret vejledning. Der er særligt to ting, som kendetegner den integrerede vejledning på efterskolerne,
og som Rie Thomsen fremhæver i interviewet: en
høj grad af samarbejde mellem vejlederen og de
øvrige faggrupper, samt at ledelsen ser vejledningen som en central del af skolens profil (Thomsen
og Jensen 2011:29).

8.4.5 Fra flexucurity til mobication
Som nævnt tidligere så er arbejdsmarkedet i dag
omskifteligt og dynamisk, hvilket gør det vanskeligt
at vurdere, hvilke kvalifikationer der vil være behov
for på det tidspunkt, hvor uddannelsen færdiggøres. Ændringer i arbejdsmarkedet kræver ifølge
Ove Kaj Petersen, at den enkelte motiveres til livslang læring, og her er livslang vejledning central.
Livslang vejledning understreger, at den enkelte
skal læres, vejledes, rådgives og tilskyndes til at
blive mobil på tværs af arbejdsmarkeder, brancher,

Det er således afgørende, at vejlederen får et
samarbejde med underviserne/lærerne op at stå.

fag og sektorer (Petersen 2010:70, Andersen et al.
2011:17).

Dette er blandt andet vigtigt, når vejlederen ikke
længere venter på sit kontor på, at eleverne kommer til hende, men i stedet opsøger dem i et faglokale, da hun så bevæger sig ind på faglærerens
område. Endvidere er det vigtigt, at vejledningens
organisering og strategi har ejerskab i topledelsen.
Ledelsen skal sagt med andre ord bakke op om, at
vejlederen ikke sidder på sit kontor.

Formålet med vejledning er derfor også at øge den
enkeltes mobilitet og hjælpe den enkelte til at opretholde sin employability forstået som den enkelte
arbejdstagers evne til at påbegynde beskæftigelse,
opretholde beskæftigelse og opnå ny beskæftigelse, hvis det er nødvendigt (Andersen et al.
2011: 28). Employability knytter således an til den
øgede aftagerinvolvering på de videregående ud-

Et andet fokus i vejledning i fællesskaber er, at
man sikrer, at der er en feedback fra vejlederen til
institutionen og også videre op i systemet om de
problematikker de møder i vejledningen af de stu-

dannelser, som beskrevet i afsnit 6.3, da en øget
aftagerinvolvering netop ses som et middel til at
sikre, at dimittenderne har de kompetencer, som
efterspørges på arbejdsmarkedet.

derende/eleverne. Ifølge Rie Thomsen er det i dag
sådan, at problemerne skal løses af den enkelte
vejleder. Ved at sikre et feedback-loop får man
institutionen og andre faggrupper med til at løfte

Forbindelsen mellem job og uddannelser er dog
ikke længere så klar, som den var førhen, hvor
man fx gik på læreruddannelsen for at blive lærer,
på sygeplejerskeuddannelsen for at blive sygeple-
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jerske osv. Og selvom man som færdiguddannet

nelsestyper, er ledigheden blandt erhvervsuddan-

sygeplejerske har de kompetencer, som umiddel-

nede steget fra 2,6 pct. i 2008 til 10, 6 pct. i 2010

bart efterspørges på arbejdsmarkedet, er dette, set

jf. tabel 8.2. Stigningen i ledighed er også markant

i lyset af den stadigt stigende dimittendledighed,

blandt erhvervsakademiuddannede og professi-

ikke en garanti for, at denne opnår beskæftigelse.

onsbachelorer. I 2008 var 4,1 pct. ledige i mindst

En opgørelse fra februar 2012 udarbejdet af AE-

seks måneder, hvilket var steget til 13,1 pct. i

rådet viser, at hver tredje nyuddannet (både er-

2010.

hvervsuddannede og nyuddannede med videregående uddannelser) i 2010 er gået direkte ud i ledighed (AE-Rådet 2012:1).

Tabel 8.3
Udvikling i ledighed blandt nyuddannede fra udvalgte uddannelser (min. 26 sammenhængende uger)
2008

2010

SOSU-assistent

0,9 %

8,2 %

Pædagog

1,7 %

5,2

seks måneder fremhæves som problematisk, fordi

Bygge og anlæg

5,9 %

9,4 %

den vil have betydning for de ledige dimittenders

Bioanalytiker

0,5 %

1,5 %

fremtidige beskæftigelse. Dette gør sig særligt

Elektronik og IT

2,4 %

5,3 %

gældende for de erhvervsuddannede (AE-Rådet

Ernæring

3,6 %

8,1 %

Som det fremgår af tabel 8.1, så er andelen af dimittender, som går ledige i mindst seks måneder,
mere end fordoblet siden 2008. Ledighed over

Kilde: AE-Rådet 2012b

2012a:3).
Tabel 8.1

AE-Rådet har også lavet en analyse, som ser på

Antal nyuddannede berørt af ledighed fordelt på år-

ledighed blandt udvalgte uddannelsesgrupper in-

gange

den for offentlige brancheuddannelser dvs. uddan2008

2009

2010

nelser rettet mod ansættelse i den offentlige sektor

Antal nyuddannede

57.167

59.277

61.896

fx sosu-assistentuddannelsen samt udvalgte ud-

- Heraf mindst en

17 %

27,6 %

33,2 %

nelser (fx uddannelser inden for bygge og anlæg).

måneds ledighed
- Heraf mindst seks

dannelser inden offentlige/private brancheuddan-

4,9 %

11,7 %

13,5 %

Analysen viser, at selvom ledigheden her generelt
er lavere end den gennemsnitlige ledighed blandt

måneders ledighed

Kilde: AE-Rådet 2012a

Ser vi på fordeling inden for de forskellige uddan-

nyuddannede, så har offentlige brancheuddannelser i modsætning til de andre uddannelsesgrupper
oplevet en højere vækst i ledigheden i 2010. Le-

TABEL 8.2
Ledighed fordelt på uddannelsestyper
EUD

EA/PBA

2008

2009

2010

Antal nyuddannede

26.623

27.696

29.062

- heraf mindst seks måneders ledighed

2,6 %

9,3 %

10,6 %

Antal nyuddannede

18.753

18.817

19.991

- heraf mindst seks måneders ledighed

4,1 %

9,7 %

13,1 %

Kilde: AE-Rådet 2012a
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digheden blandt de offentlige brancheuddannelser

vejledning i UC’erne”, hvor formålet er at under-

har aldrig været højere end det aktuelle niveau på

søge og beskrive målene for UC’ernes karriere-

8,3 pct. (AE-Rådet 2012b:3).

vejledning, herunder eksempler på, hvordan karrierevejledning i UC’erne tænkes at bidrage til udvik-

Som det fremgår af tabellen oven for er ledigheden

lingen af de studerendes career management

steget blandt alle uddannelsesgrupper. Der er dog

skills.

16

stor variation i, hvor stor en stigning, der har været.
Fx har der kun været en stigning på 1 procentpoint

Karrierevejledning er blot et eksempel på tiltag, der

blandt bioanalytikere, mens der har været en stig-

kan hjælpe til at forbedre dimittenders overgang fra

ning blandt SOSU-assistenter på 7,3 procentpoint.

uddannelse til job. Ifølge Camilla Hutters findes der
i dag ikke megen forskning om, hvad der medvir-

Analysen viser videre, at der antalsmæssigt er flest

ker til en god overgang fra uddannelse til arbejds-

ledige nyuddannede inden for de offentlige bran-

marked, og hvad det er for faktorer, der har betyd-

cheuddannelser i Region Hovedstaden. Region

ning for, om dimittenderne kommer i job - herunder

Sjælland har dog den højeste relative ledighed,

hvordan uddannelsesinstitutionerne bidrager til at

idet knap 13 pct. af de nyuddannede inden for de

skabe en bedre overgang fra uddannelse til job, og

offentlige brancheuddannelser er ledige i mindst et

hvad effekten af forskellige tiltag er.

halvt år. De andre regioner ligger nogenlunde på
niveau med hinanden på omkring 8 procents le-

På universitetsområdet har Rambøll Management

dighed (AE-Rådet 2012b:11). Ser man på andelen

Consulting gennemført en undersøgelse af over-

af nyuddannede ledige, som har været ledige i 48

gangen fra uddannelse til job (2010). Her ser man

sammenhængende uger, er det Region Hovedsta-

på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse

den med 2,5 pct., der har den største andel.

blandt 3051 dimittender fra 12 studieretninger suppleret med 28 kvalitative interview med 78 dimit-

Set i lyset af ovenstående er der et stigende behov

tender nærmere på, hvilke faktorer, som ligger bag

for brobygning mellem uddannelse og arbejdsmar-

dimittenders ledighed og beskæftigelse (2010). Et

ked fx i form af brobygningsaktiviteter. En øget

særligt fokus i undersøgelsen er, hvordan de stu-

dimittendledighed peger også i retning af et øget

derende forbereder sig til arbejdslivet under stu-

behov for karrierevejledning. I et mobication-per-

dietiden, og hvorvidt universitetsmiljøerne giver de

spektiv er karriereplanlægning nemlig ikke kun for-

studerende et tilstrækkeligt blik for studiernes an-

beholdt de få, da det er alle, som skal vejledes og

vendelsesmuligheder på det efterfølgende ar-

tilskyndes til mobilitet. Følgende er målet med kar-

bejdsmarked. Undersøgelsen viser blandt andet, at

rierevejledning heller ikke blot at hjælpe den en-

fagligt relevante studiejobs nedsætter den enkeltes

kelte til at træffe umiddelbare beskæftigelses- og

ledighedsperiode, samt at kulturen på uddannel-

uddannelsesmæssige valg, men at udvikle den
enkeltes career management skills forstået som

sesstederne er med til at præge de studerendes

den enkeltes evne og kompetencer til at styre og

(Rambøll 2010:7). Der findes ikke umiddelbart en

planlægge sin egen karriere (Vuorinen og Watts

lignende undersøgelse på erhvervsakademi- og

arbejdsmarkedsstrategi eller mangel på samme

2010:22). Karrierevejledning er dog et relativt nyt
begreb. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning kører i 2012 projektet ”Karriere-
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For mere info se
http://vejledning.net/Sider/Projekter/Karrierevejledning%20i%20
UC/Karrierevejledning%20i%20UCerne_Projektbeskrivelse.pdf
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professionsbachelorområdet , og resultaterne kan

Endvidere peger Frederiksen et al. i deres under-

ikke direkte overføres til dimittender fra erhvervs-

søgelse på vigtigheden af, at vejledning om efter-

akademi- og professionsbacheloruddannelserne,

og videreuddannelsesmuligheder ikke kun retter

da både uddannelserne og arbejdsmarkedet er

sig mod erhvervsuddannelseseleverne, mens de

meget forskelligt. Camilla Hutters peger dog på, at

stadig går på skolen, eller straks efter deres ud-

der er behov for at indhente viden om dels, hvad

dannelses afslutning. De faglærte er ofte lang tid

der har betydning for, om en dimittend kommer i

om at påbegynde en videregående uddannelse, og

job, dels hvad uddannelsesinstitutionerne gør og

vejledningen skal finde måder at nå de faglærte

kan gøre i fremtiden for at forbedre overgangen fra

på, længe efter de er færdiguddannede. Det an-

uddannelse til job via fx samarbejde med jobcentre

befales i rapporten, at vejledning foregår andre

mv.

steder end på uddannelsesstederne, og i langt højere grad tilrettelægges som opsøgende arbejde

Vejledningen skal ikke blot ud af kontoret men helt

(Frederiksen 2012:5).

ud på arbejdspladserne
Som nævnt tidligere begrænser behovet for vej-

Vejledning efter endt uddannelser handler dog ikke

ledning efter endt uddannelse sig ikke kun til peri-

kun om at opsøge dimittenderne og vejlede dem,

oden umiddelbart efter endt uddannelse, i og med

men også om at sikre, at der er sammenhæng

arbejdsmarkedet stiller krav til løbende opkvalifice-

mellem efter- og videreuddannelse og virksomhe-

ring og løbende efter- og videreuddannelse. Og

dernes behov. Dette forudsætter et nært samar-

selvom ovenstående i høj grad er relateret til orga-

bejde mellem arbejdspladsen og relevante uddan-

nisering af vejledningen internt på uddannelsesin-

nelsesinstitutioner, idet uddannelsesinstitutionerne

stitutionerne, så relaterer principperne om integre-

og virksomhederne ofte er to adskilte verdener, der

ret vejledning og vejledning i fællesskaber sig i

ikke altid kender nok til hinanden og hinandens

ligeså høj grad til vejledning efter endt uddannelse

behov (Learning Lab 2005). Et sådant samarbejde

(Thomsen 2011).

kan fx udmøntes i virksomhedsrettede efter- og
videreuddannelsesforløb, hvor en uddannelsesin-

I forlængelse af ovenstående peger de føromtalte

stitution i samarbejde med virksomheden afklarer

undersøgelser alle på, at vejledningen af de fag-

arbejdspladsens uddannelsesbehov og på den

lærte efter endt uddannelse er mangelfuld. Selvom

baggrund planlægger og udfører et kompetence-

erhvervsskolerne informerer eleverne om deres

udviklingsforløb (Learning Lab 2005).

muligheder, så viser undersøgelserne, at eleverne
mangler information og overblik over deres mulig-

Etableringen af de 13 nye VEU-centre i 2010 er et

heder (Frederiksen et al. 2012, DAMVAD og Byg-

eksempel på at understøtte institutionernes ar-

geriets Uddannelser 2012; Jensen et al. 2012).

bejde med at udbyde almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse målrettet brugernes be-

17

I forbindelse med projektet Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne har AKF undersøgt de
nyuddannedes beskæftigelse på baggrund af registerdata fra
Danmarks Statistik. Der er her fokus på baggrundsfaktorer
såsom køn, om dimittenden har børn, etnicitet og lignende, men
i og med der er tale om registerdata, så er det ikke muligt at se
på andre faktorer, som fx betydning af traineeforløb, praktik mv.
Se Jensen, Torben Pilegaard og Søren Haselmann (2012):
Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse. Kbh., AKF.

hov. EVAs evaluering af VEU-centrene viser, at
der er forskellige vurderinger af, om VEU-centrene
vil føre til bedre dækning af uddannelsesbehovene
og et øget samarbejde med virksomheder. De fleste institutioner har stor tiltro til dette, fordi VEUcentrene er bedre i stand til at registrere og rea-
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gere på udækkede behov. Andre håber på, at

maer, men i stedet meget spredte og forskelligar-

VEU-centrene vil medføre en bedre dækning og vil

tede projekter. Eksempelvis er der et projekt med

arbejde for at nå dette mål, men er mere usikre på,

fokus på fastholdelse af internationale studerende,

om det vil ske i praksis, fordi aktiviteten er af-

et om at få flere erhvervsuddannede ind på er-

hængig af andre faktorer, og fordi de mener, at en

hvervsakademiuddannelserne og et projekt om

øget dækning kræver et mere ressourcestærkt

brobygning mellem iværksættere og den offentlige

VEU-center, end den nuværende konstruktion læg-

sektor.

ger op til (EVA 2010: 14).
Fokuspunkter er opsummerende:
8.5

Udgangspunkt for næste skridt - viden vi



står på i program 5: Nye karriereveje

projekter og deres resultater


Her følger en opsummering på analysen af udvik-

Stor opmærksomhed på allerede igangsatte
Kobling af projekter til viden fra fx studentertilfredsmåling, dimittendundersøgelser etc.

lingen inden for program 5:
Nye måder at støtte de unge i deres uddannelsesVejledning er svaret på meget, men vi ved ikke nok

valg

Vejledningsområdet er overordnet set et meget

Politisk har der qua 95-procent-målsætning og 60-

politiseret område, som bliver anvendt som løsning

procentsmålsætning været et markant fokus på, at

på mange forskellige problemstillinger. Der findes

få de unge i gang med en ungdomsuddannelse og

dog ifølge forskerne meget lidt viden om effekterne

senere en videregående uddannelse, og her har

af diverse tiltag og de ændringer, tiltagene har

vejledningen fået en central rolle. Ifølge de inter-

skabt. Et eksempel er alle de projekter, der er

viewede forsker og forskningen på området er un-

igangsat med det formål at nedbringe frafaldet. Her

ges uddannelsesvalg i modsætning til den politiske

findes der ifølge Christian Helms Jørgensen be-

fremstilling dog ikke en afgrænset og enkeltstå-

grænset viden om effekten og resultaterne af pro-

ende begivenhed. Et af de områder, som forskerne

jekter, og der er en tendens til at igangsætte pro-

peger på, at man med fordel kan fokusere på, er

jekter/tiltag uden at tage højde for erfaringer fra

de unges uddannelsesvalg. Camilla Hutters og

tidligere lignende tiltag, særligt inden for erhvervs-

Christian Helms Jørgensen peger således på, at

uddannelsesområdet.

man bør eksperimentere med afklarings/ afprøvningsforløb, hvor de unge får lov til at prøve deres

Kortlægning af de eksterne og interne udviklings-

uddannelsesvalg af. Et eksempel kunne være stu-

projekter viser, at der i høj grad er fokus på fast-

die- og erhvervspraktik på ungdomsuddannel-

holdelse, og særligt udviklingsprojekter om men-

serne. Camilla Hutters peger videre på, at man kan

torordninger og handlingsplansprojekter fylder re-

arbejde med nye samarbejdsmodeller mellem stu-

lativt set meget. Et andet område, som fylder i pro-

dievalgscentre, uddannelsesinstitutioner og andre

jektporteføljen, er projekter med fokus på voksen-

aktører samt se nærmere på studievalgcentrenes

og efteruddannelse af særligt ufaglærte. Der er

vejledningstilbud

endvidere flest projekter igangsat inden for erhvervsuddannelsesområdet, mens der er få projekter på det videregående område, hvor der af
samme grund ikke er nogle gennemgående te-

88

BASELINESTUDIE | DAMVAD.COM

Overgang til videregående uddannelser: 54 pct. af

hvad der har betydning for om en dimittend kom-

de studerende på de gymnasiale uddannelser i 2009

mer i job herunder hvad uddannelsesinstitutio-

havde kendskab til studievalg og af disse havde 56 pct.

nerne gør og kan gøre i fremtiden for at forbedre

modtaget vejledning. 67 pct. af studenterårgang 2000

overgangen fra uddannelse til job.

havde i 2010 gennemført en videregående uddannelse,
19 % en erhvervsuddannelse og 15 pct., der endnu ikke

Dimittendledighed: AE-Rådets opgørelse viser, at

havde gennemført en kompetencegivende uddannelse.

ledigheden blandt alle nyuddannede er steget fra 4,9

Kendskab til og brug af studievalg: UNI-C’s opgørel-

pct. i 2008 til 13,5 pct. i 2010. Ledigheden blandt er-

ser over gymnasieelevers brug og kendskab til studie-

hvervsuddannede er i samme periode steget fra 2,6

valgs tilbud viser, at 54 % havde kendskab til studievalg

pct. til 10,6 pct., mens ledigheden blandt erhvervsaka-

og af disse havde 56 pct. benyttet sig af tilbuddene.

demiuddannede og professionsbachelorer er steget fra
4,1 pct. til 13,1 pct.

Fokuspunkter er opsummerende:


Forsøg med undervisningsbaseret vejledning,

Fokuspunktet er opsummerende:

hvor de unge har mulighed for at afprøve de-



res uddannelsesvalg


Fokus på nye karriereveje og overgange for de
mest udsatte dimittendområder.

Anden tilrettelæggelse af vejledning i forbindelse med overgangen fra ungdomsuddan-

Større valgfrihed stiller krav til vejledning

nelse til videregående uddannelse i form af fx

Der har i uddannelsessystemet været en bevæ-

nye samarbejdsmodeller mellem studievalgs-

gelse i retningen af øget fleksibilitet og modulise-

centrene, uddannelsesinstitutioner og andre

ring. De seneste års reformer har på mange måder

aktører og afklaringsforløb.

åbnet op for, at eleven eller den studerende selv
kan forme sin egen vej gennem uddannelsessy-

Fokus på overgangen mellem uddannelse og job

stemet. Hele grundtanken bag regeringens rede-

AE-Rådets opgørelse over dimittendledigheden

gørelse ”Større sammenhæng i det videregående

viser, at den har været stigende i de seneste år, og

uddannelsessystem” er netop at gøre uddannel-

forskerne peger på, at der er behov for at sætte

sessystemet endnu mere fleksibelt. Dertil kommer,

fokus på overgangen mellem uddannelse og job. I

at der i de seneste år er oprettet en række nye ud-

projektbeskrivelsen er der da også lagt op til at

dannelser og fag/moduler.

eksperimentere med nye vejledningsformer og nye
former for beskæftigelse og virksomhedstilknyt-

Nye modeller for individuelle veje gennem uddan-

ning, der understøtter de studerendes overgange

nelsessystemet kan ifølge forskerne blandt andet

og tilknytning til arbejdsmarkedet.

være en måde at begrænse de studerendes forsinkelse i forbindelse med omvalg samt en måde

Overgangen mellem uddannelse og job er et om-

at arbejde med det, at nogle unge ser job- og kar-

råde, hvor der er meget få projekter igangsat. Det

rieremuligheder, som de ikke kan genfinde i de

betyder dog ikke, at man ikke arbejder med det på

nuværende uddannelser.

uddannelsesinstitutionerne i forbindelse med den
eksisterende vejledningsindsats. I den forbindelse

I projektbeskrivelsen er der lagt op til at afprøve

peger Camilla Hutters på, at det er vigtigt at være

modeller for, at den enkelte studerende designer

opmærksom på, at der er meget lidt viden om,

en helt individuel vej igennem uddannelses- og
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erhvervssystemet til sit drømmejob, der endnu ikke

Fokuspunktet er opsummerende:

er formelt dækket af uddannelse. Det stiller dog



krav til den enkelte om flere individuelle valg og

Vejledning i fællesskaber, hvor vejledning integreres i andre aktiviteter.

øger dermed også behovet for vejledning. Dertil
kommer, at forskningen viser, at ikke alle grupper

Barrierer for de studerende skal formidles videre til

af elever/studerende drager lige stor nytte af en

institutionerne og det politiske niveau

større valgfrihed.

Ifølge Rie Thomsen mangler der viden om de barrierer, eleverne og de studerende møder, og som

Omvalg: En analyse fra DEA baseret på tal fra Dan-

vejlederne får indsigt i via vejledningen. Mange af

marks Statistik viser, at 30 pct. af studenterårgang

de problemstillinger, som eleverne og de stude-

2000, som faldt fra en videregående uddannelse, i 2010

rende kommer med, er nemlig ofte knyttet til struk-

ikke havde gennemført en anden uddannelse. 23 pct. af

turelle forhold frem for individuelle. Vejlederen sid-

de

havde

der dermed inde med unik viden om, hvad det er

gennemført en anden professionsbacheloruddannelse,

for vanskeligheder, som knytter sig til overgange

ca.

erhvervs-

både mellem uddannelser, uddannelser og ar-

akademiuddannelse, mens ca. 8 pct. havde gennemført

bejdsmarked og mellem forskellige job. Der er der-

en kandidatuddannelse.

for behov for at se på, hvordan man kan sikre et

frafaldne
10

pct.

professionsbachelorstuderende
havde

gennemført

en

feedbackloop fra vejlederen til institutionen og viFokuspunktet er opsummerende:


dere op i systemet.

Vejledning som forudsætning for større valgfrihed.

Fokuspunktet er opsummerende:


Systematisk videnopsamling og brugeranalyser.

Nye kollektive former for vejledning
Politisk har der været stort fokus på individuel vejledning og vejledningsformer i de seneste års re-

Vejledning ophører ikke den dag eleverne/de stu-

former. I de senere år har der dog ifølge Rie

derende færdiggør deres uddannelse

Thomsen i praksis været en bevægelse fra indivi-

Vejledning begrænser sig ikke kun til perioden op

duelle til kollektive former for vejledning som reak-

til, under og umiddelbart efter afslutning af endt

tion på ”de tomme vejledningskontorer”, der kan

uddannelse, da arbejdsmarkedet stiller krav til lø-

ses som et udtryk for, at dem, som vejledningen er

bende opkvalificering. VEU-centre er netop etable-

rettet mod, modsætter sig individualiseringen af

ret med det formål at fungere som en indgang til

uddannelses- og arbejdsmarkedsproblematikker.

voksen- og efteruddannelse. EVA’s evaluering vi-

Rie Thomsen anbefaler i den forbindelse, at man

ser dog, at der er en række udfordringer forbundet

igangsætter uddannelseseksperimenter med inspi-

med vejledning om efter- og videreuddannelse fx

ration fra konceptet vejledning i fællesskab, hvor

manglende samarbejde mellem uddannelsesinsti-

man i høj grad arbejder med at tilrettelægge nye

tutioner og virksomheder, og det er derfor et om-

tilbud med udgangspunkt i deltagernes behov,

råde, man med fordel kunne sætte fokus på i

hvor vejledningen i høj grad flyttes ud af kontoret

UddX.

og tilrettelægges i samarbejde med andre faggrupper.

Fokuspunkter er opsummerende:
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Integreret vejledning i virksomheder



Vejledning i forbindelse med EVU-aktiviteter.

med opdaterede tal på dette område. De seneste
tal kan indhentes via Danmarks Statistik, men dette kræver en særkørsel.

8.5.1 Centrale nøgletal og referencepunkt
Af boksen neden for ses eksisterende centrale
nøgletal. De målepunkter, der på nuværende tidspunkt er opsat, bør revideres, så de afspejler valget af uddannelseseksperimenter fx udvikling af
dimittend- og studiejobs.

I forhold til effektmålet ”Udlærte/dimittender oplever overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse mere smidig og virkningsfuld med henblik på
vækst” er der behov for at specificere, hvad man
vil måle dette op imod, om noget, og hvorvidt uddannelsesinstitutionerne ligger inde med tal, der

I forhold til de målpunkter, der er opsat for evalue-

kan anvendes som referencepunkt.

ringen af program 5, er der behov for at indhente
følgende tal på partnerskabsinstitutionen:


Antal studerende som sammensætter et individuelt forløb



Tal for beskæftigelse, overgang til anden uddannelse og ledighed for dimittender.

I forhold til sidstnævnte er der en forsinkelse i offentliggørelsen af både de nationale og regionale
tal. Det vides ikke, om institutionerne ligger inde

BOKS 8.5: CENTRALE NØGLETAL


Frafald: Af dem, som i 2010 startede på erhvervsuddannelse, estimeres det, at 46 % falder fra. De samme
gør sig gældende for hhv. 32 % og 26 % af erhvervsakademi- og professionsbachelorstuderende.



Ledighed: Ledigheden blandt alle nyuddannede er steget fra 4,9 pct. i 2008 til 13,5 pct. i 2010. Ledigheden
blandt erhvervsuddannede er i samme periode steget fra 2,6 pct. til 10,6 pct., mens ledigheden blandt erhvervsakademiuddannede og professionsbachelorer er steget fra 4,1 pct. til 13,1 pct.



Overgang til videregående uddannelser: 54 % af de studerende på de gymnasiale uddannelser i 2009
havde kendskab til studievalg og af disse havde 56 pct. modtaget vejledning. 67 % af studenterårgang 2000
havde i 2010 gennemført en videregående uddannelse, 19 % en erhvervsuddannelse og 15 pct., der endnu
ikke havde gennemført en kompetencegivende uddannelse.



Kendskab til og brug af studievalg: UNI-C’s opgørelser over gymnasieelevers brug og kendskab til studievalgs tilbud viser, at 54 % havde kendskab til studievalg, og af disse havde 56 pct. benyttet sig af tilbuddene.



Omvalg: 30 % af studenterårgang 2000, som faldt fra en videregående uddannelse, havde i 2010 ikke gennemført en anden uddannelse. 23 % af de frafaldne professionsbachelorstuderende havde gennemført en
anden professionsbacheloruddannelse, ca. 10 % havde gennemført en erhvervsakademiuddannelse, mens
ca. 8 % havde gennemført en kandidatuddannelse.
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