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Beskrivelse af projektet 
 

Projektets titel Fra kompetenceløft til øget gennemførsel 

Resume  

 

Hvordan kan den obligatoriske pædagogiske uddannelse af 

erhvervsskoleundervisere udnyttes til at kvalificere undervisningen på 

erhvervsskolerne og dermed øge gennemførslen og skabe så dygtige 

elever som muligt?  

 

Randers Social- og Sundhedsskole ønsker i samarbejde med Tradium og 

Mercantec, med forskerstøtte fra Via UC, at sikre optimalt udbytte af det 

strategiske kompetenceløft på erhvervsskolerne, hvor nyansatte 

undervisere skal gennemføre Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 

(DEP) eller tilsvarende. Der er trods flere tiltag stort frafald på 

erhvervsskolerne, og en bedre udnyttelse af diplomuddannelsen i 

erhvervspædagogik kan forventeligt kvalificere undervisningen. 

Projektet vil afklare, hvad der måtte hindre en optimering af 

erhvervsskoleundervisningen på baggrund af DEP’en og udvikle modeller 

for, hvorledes der gennem kollegiale samarbejder, organisatoriske 

strukturer og ledelsesmæssige tiltag kan arbejdes med at optimere og 

kvalificere såvel enkeltunderviseres som erhvervsskolers organisatoriske 

pædagogiske og didaktiske arbejde.  

 

Projektet bidrager således til de politiske mål for 

erhvervsuddannelserne, nemlig at flere fuldfører en erhvervsuddannelse 

samt at eleverne bliver så dygtige, som de kan, således at de kan 

bidrage til arbejdsmarkedet og det danske samfund. Projektet skriver 

sig ind i verdensmål 4 med ambitionen om kvalitetsuddannelse og øget 

antal af unge med relevante erhvervsfærdigheder. 
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Projektets formål 

og succeskriterier 

Fra 2010 har det været et lovkrav, at nyansatte undervisere på landets 

erhvervsuddannelser skal gennemføre Diplomuddannelse i 

Erhvervspædagogik (DEP) eller en tilsvarende pædagogisk 

kompetencegivende uddannelse. Formålet med diplomuddannelsen er at 

kvalificere erhvervsskoleunderviseren til at varetage 

undervisningsopgaver og at udvikle sin egen praksis (Studieordningen, 

2017)1.  

Forskning og praksis peger dog på et fortsat behov for at kvalificere 

betydningen af uddannelsen (DEP) i forhold til den konkrete 

undervisning på erhvervsskoler. Bl.a. konkluderer Duch (2017)2 i sin 

ph.d. afhandling, der netop omhandler skolernes og undervisernes 

oplevelse af DEPuddannelsen, at underviserne nok anvender den nye 

viden i deres egen undervisning, men oplever udfordringer med at 

anvende viden fra DEP som fælles grundlag for at diskutere og udvikle 

deres og skolens didaktik og pædagogik. Der efterspørges et større 

udbytte ift. fælles udvikling af den konkrete undervisning samt kobling 

til skolernes strategiske arbejde med deres Fælles Pædagogiske 

Didaktiske Grundlag (FPDG), altså bestræbelserne for på den enkelte 

skole sammen at udvikle og forbedre undervisningen. 

Den formelle uddannelse er obligatorisk, ressourcekrævende og 

målrettet forbedring af undervisningen, men erhvervsskolerne oplever 

ikke det fulde potentiale. Det skal dette projekt på tværs af tre store 

midtjyske erhvervsskoler gøre noget ved. De tre erhvervsskoler dækker 

mere end 75 af landets erhvervsuddannelser samt EUX, HHX og HTX, og 

er spredt på adresser i Randers, Grenå, Hobro, Viborg, Bjerringbro, 

Skive og Ulfborg med sammenlagt over 3000 årselever på EUD. På trods 

af fremgang i elevoptag opleves stort frafald på alle skoler3 og et behov 

for at kvalificere undervisningen mhp. større kvalitet og gennemførsel. 

Skolerne er på hver sin måde udfordret i forhold til at bruge DEP’en 

optimalt – nogle ift. organisatorisk at understøtte fælles strategier, en 

anden ift. at sikre ledelsesmæssig understøttelse og andre ift. at udnytte 

DEP’en til videndeling og kollaborativ udvikling af undervisningen.  
 

Projektet vil undersøge disse udfordringer med henblik på at finde 

løsninger og handlemuligheder i såvel kollegiale samarbejder som 

organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag, så didaktik og 

pædagogik på erhvervsskoler kan udvikles yderligere. Projektet tager 

således udgangspunkt i, at udvikling af undervisning på erhvervsskoler 

foregår i et samspil og fællesskab mellem elever, undervisere og 

ledelse, og at udvikling af didaktik og pædagogik er afhængig af dette 

fællesskab. 

Formålet med projektet er at styrke erhvervsskoleelevernes læring og 

øge gennemførsel gennem en kvalificering af undervisernes didaktik og 

pædagogik. Dette finder sted gennem en bedre anvendelse af 

undervisernes formelle uddannelse på tre niveauer: organisatorisk, 

ledelsesmæssigt og blandt underviserne. 

 

 

                                           
1 https://www.via.dk/efter-og-

videreuddannelse/uddannelsestilbud/uddannelser/diplomuddannelse-i-

erhvervspaedagogik?educationType=8F0033DA3E5143DBAC0BC9DDC4ADCBDC 
2 https://www.ucviden.dk/portal/files/47182325/PHD_Henriette_Duch_E_pdf.pdf 
3 Såvel som på mange andre af landets erhvervsskoler 



3 

Formålet opnås gennem følgende langsigtede mål: 

 Flere elever gennemfører en erhvervsuddannelse 

 Flere elever udfordres og bliver så dygtige som de kan 

 Erhvervsuddannelserne fremstår mere attraktive for de unge 

Projektet er en succes, hvis det medfører: 

1) At de pædagogiske ledere er bedre kvalificeret til at understøtte 

udbyttet af den formelle uddannelse 

2) At skolerne er bedre kvalificeret til at anvende viden fra DEP som 

fælles organisatorisk grundlag for at diskutere og udvikle skolens 

didaktik og pædagogik 

3) At underviserne er bedre kvalificeret til at omsætte viden fra 

formel uddannelse til praktisk didaktik og læring  

4) At erhvervsskoleelevernes læring og gennemførsel øges 

 

Projektets konkrete 

mål 

Gennem projektet udvikles viden om de udfordringer, som findes ved 

anvendelse af en formel uddannelse til udvikling af didaktik og 

pædagogik på erhvervsuddannelser. Der udvikles en række modeller, 

som vil kunne anvendes af andre erhvervsskoler. 

 

Projektet opererer med følgende kortsigtede mål: 

 Konkret og lokal viden om udfordringer for anvendelse af DEP til 

kvalificering af undervisning på erhvervsskolerne 

 Udvikling, afprøvning og evaluering af modeller for 

imødekommelse af udfordringerne 

 Konceptualisering af modeller for kollegiale samarbejder, 

organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag, som kan 

anvendes på erhvervsskoler til at kvalificere udbyttet af 

undervisernes DEP 

 Videreformidling af de udviklede modeller til regionens øvrige 

erhvervsskoler samt internationalt 

I projektet deltager 15 erhvervsskoleundervisere, 3 pædagogiske ledere 

samt skolens 3 pædagogiske konsulenter. Sekundært deltager alle de 

erhvervsskoleelever, som mærker effekterne af undervisernes deltagelse 

i projektet. Ud over generering af ny viden og igangsættelse af lokale 

initiativer formidles og deles resultaterne herfra til gavn for andre 

erhvervsskoler i regionen og søges præsenteret internationalt. Gennem 

videreformidlingen af projektets resultater vil målgruppen på sigt være 

alle ledere og undervisere på erhvervsskoler i Region Midt.  

 

Projektets 

aktiviteter 

 

Projektet vil afdække de enkelte skolers udfordringer og på baggrund 

deraf udvikle, afprøve og evaluere modeller for udnyttelse af DEP. 

Projektet vil dels tage afsæt i eksisterende forskning om 

erhvervsskoleunderviseres uddannelse fra bl.a. Norge, og dels de 

deltagende skolers lokale erfaringer og resultater.  

Der gennemføres interviews med relevante leder- og undervisergrupper 

på hver skole for at præcisere viden, idéer og udfordringer på området. 

Med afsæt heri udvælges på hver skole indsatser til afprøvning. Disse 

indsatser vil løbende blive evalueret og yderligere kvalificeret. 

Afprøvningen faciliteres og dokumenteres af Henriette Duch fra VIA, 

som ud over en ph.d. på feltet har mange års erfaring som underviser 

på Diplomuddannelsen - ligesom de enkelte skolers pædagogiske 

konsulenter, som har en funktion i forhold til den pædagogiske 
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diplomuddannelse (f.eks. som medvejleder på undervisernes opgaver), 

følger arbejdet tæt. Der afholdes møder på tværs af skolerne med alle 

involverede deltagere med henblik på, at løsninger deles og kvalificeres. 

De enkelte skolers løsninger implementeres og videreudvikles til 

modeller for organisatoriske rutiner.  

Afslutningsvis afholdes en konference, hvor resultaterne spredes til 

andre erhvervsskoler i regionen. På denne konference påtænkes det at 

arbejde i sessions på tværs af skoler og med deltagelse af skolernes 

chefer. Dagen tænkes at udmunde i aftaler om afprøvning samt fælles 

erfaringsudveksling og kvalificering af lokale modeller. 

 

Resultaterne ønskes også formidlet på en nordisk konference, som bl.a. 

omhandler anvendelse af læring i forskellige kontekster. Her kunne vi få 

respons på vores resultater i forhold til erfaringer i andre nordiske lande. 

Dette ville kunne kvalificere en evt. senere implementering og formidling 

i danske kontekster. Således anvendes projektet til både nationalt og 

internationalt samarbejde inden for erhvervsskoler.  

 

Tidsplan  

 

 

Mål 1: Udfordringer ift. udbytte af DEP afdækkes 

 Ultimo juli 2019: Design for afdækning – Designet foreligger og er 

godkendt af styregruppen 

 September 2019: Afdækning gennemført - Afdækningen vil 

foreligge i form af 3 fokusgruppeinterviews med 5 undervisere og 1 

leder pr. skole 

 Oktober 2019: Opsamling på data fra interviews og indsnævring af 

fokus - Data fra fokusgruppeinterviews bringes ind i 3 

lederinterviews, hvor indsatsområder aftales 

 

Mål 2: Udvikling og afprøvning af modeller for imødekommelse af 

udfordringerne 

 Oktober/november 2019: Fælles kvalificering af 3 forskellige 

modeller for indsatser på skolerne – Der deltager 3 ledere og 15 

undervisere i opstartsseminar. Der foreligger beskrivelse af lokale 

modeller for hver skole primo december 2019 

 1. halvår 2020: Afprøvning af modeller på de tre skoler - Undervejs 

mødes underviserne med følgeforsker 

 Juni 2020: Midtvejsseminar med sparring mhp. justering af 

modeller på tværs af skoler. Konsolidering af de nødvendige 

organisatoriske procedurer og tiltag. Der deltager 5 ledere og 15 

undervisere i seminaret samt forsker - Der foreligger beskrivelser af 

modeller juli 2020 

 2. halvår 2020: 2. afprøvning af modeller på hver skole. På 

baggrund af midtvejsseminar kvalificeres og afprøves de 3 modeller 

løbende. Evt. ’byttes modeller’ for at kvalificere udbredelse til 

forskellige organisationer 

 December 2020: Afsluttende evaluering af justerede modeller på 

tværs af skoler. Der deltager 3 ledere og 15 undervisere samt 

følgeforsker - Evaluering foreligger januar 2021. 

 

Mål 3: Konceptualisering af modeller for kollegiale samarbejder, 

organisatoriske strukturer og ledelsesmæssige tiltag  

 Februar 2021: Konceptualisering på tværs af skoler - Der foreligger 

en endelig beskrivelse af modeller og de organisatoriske rammer for 

at udvikle didaktik og pædagogik på baggrund af DEP marts 2021. 
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Mål 4: Videreformidling af de udviklede modeller regionalt og 

internationalt 

 Forår 2021: Afsluttende konference for erhvervsskoler i regionen  

 Forår 2021: International formidling - Deltagelse i nordisk 

konference forår 2021  

 

Organisering 

 

Randers Social- og Sundhedsskole er projektleder og varetager 

ansvaret for projektets mål og resultater. Herunder økonomi, 

fremdrift og koordinering. 

Der organiseres en projektgruppe, som består af medarbejdere fra de 

tre deltagende erhvervsskoler Tradium, Randers Social- og 

Sundhedsskole og Mercantec, og den tilknyttede forsker fra VIA 

University College. Projektdeltagerne skal besidde didaktiske 

kompetencer og have indblik i/ besidde motivation for at udvikle 

uddannelsesmodeller, der kan opfylde de lang- og kortsigtede mål, der 

er opstillet i projektet.  

Projektet styres overordnet af en styregruppe med en leder fra hver 

erhvervsskole, projektleder samt ad hoc forskeren fra VIA University 

College. Styregruppen har tæt kontakt med projektgruppen, som 

afdækker udfordringer ved anvendelse af den formelle uddannelse og 

udvikler, afprøver og evaluerer eksperimenter til imødekommelse af de 

afdækkede udfordringer. Ydermere vil projektgruppen konceptualisere 

modeller for de kollegiale samarbejder, organisatoriske strukturer og 

ledelsesmæssige tiltag, som kan anvendes på erhvervsskoler til at 

kvalificere udbyttet af undervisernes formelle uddannelse. 

 

Evt. andre 

samarbejds-

partnere og deres 

rolle i projektet 

 

Ud over de tre deltagende erhvervsskoler, Tradium, Randers Social- og 

Sundhedsskole samt Mercantec, deltager ph.d. Henriette Duch fra VIA 

University College som følgeforsker på projektet. VIA University College 

er den største udbyder af DEP og indgår i et aktivt samarbejde med de 

øvrige UC’ere. Derved kan erfaringer og resultater fra projektet få en 

national betydning. VIA indgår desuden i et samarbejde med alle 

regionens erhvervsskoler, bl.a. gennem et referencepanel, som giver 

god mulighed for vidensspredning. 

 

Hvordan skal 

projektet forankres 

eller videreføres 

efter 

projektperioden 

Projektets design indebærer fortsat forankring, i og med at der arbejdes 

med organisatoriske, ledelsesmæssige og kollegiale indsatser til generel 

håndtering af erhvervsskoleundervisernes deltagelse på DEP. Projektets 

forslag til løsningsmodeller på erhvervsskolernes udfordringer for bedre 

udnyttelse af viden fra DEP vil blive konceptualiseret og videreført bl.a. 

af skolernes pædagogiske konsulenter, som til daglig har understøttelse 

af DEP som ansvarsområde. Derudover lægges der op til fortsat 

udveksling og kvalificering på tværs af erhvervsskolerne i Region Midt. 

Da alle deltagende skoler savner et fuldt udbytte af undervisernes 

deltagelse i DEP, er organisationerne meget motiverede for at afprøve 

og implementere nye tiltag for at styrke dette udbytte. 

 

Hvordan skal 

resultater og læring 

formidles? 

 

Gennem et samarbejde mellem tre store og forskellige erhvervsskoler 

udvikles modeller, som har forskellige kontekster og afprøves på tværs, 

hvormed resultaterne kan have en relevans for alle erhvervsskoler. 

Resultaterne af projektet forventes spredt nationalt og internationalt til 

erhvervsskoler, dels gennem VIA University College, der udbyder DEP 

på landets erhvervsskoler, dels gennem en konference for 

ledergrupperne fra regionens øvrige erhvervsskoler og et efterfølgende 

samarbejde - og endelig gennem deltagelse i nordisk konference, hvor 
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projektets modeller for kvalificering af den konkrete anvendelse af 

Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik deles og optimeres. 

Deltagelsen af VIAs forsker muliggør desuden en kvalificeret 

afrapportering. 

 

Hvordan skal 

projektet 

evalueres? 

 

Der evalueres løbende i form af seminarer samt følgeforskning. Endelig 

foretages en afsluttende evaluering af de justerede modeller på tværs af 

de tre skoler med deltagelse af 3 ledere og 15 undervisere samt 

projektgruppe.  

Samtidig afrapporteres løbende. Der afrapporteres: 

 December 2019 med foreløbig beskrivelse af lokale modeller for de 

tre skoler 

 Juli 2020 med beskrivelser af de justerede lokale eksperimenter  

 Januar 2021 med evaluering og beskrivelse af konceptualiserede 

modeller 

 Juni 2021 med endelig afrapportering af projektet inkl. status på 

videreformidlingen 

 

 

Effekter 

Følgende effektkæde viser den logiske sammenhæng mellem aktivitetsmål, output, kortsigtede 

og landsigtede mål. Effektkæden opstilles, så aktivitetsmålet fører til outputs, der resulterer i 

opnåelse af først de kortsigtede mål og dernæst de langsigtede mål.    

 

Projektets strategiske mål: At styrke elevernes læring og gennemførsel gennem 

en kvalificering af undervisernes didaktik og pædagogik. 

 

 
     
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsmål Output Kortsigtede mål Langsigtede mål  

Kvaliteten af 

undervisningen 

øges, så:  

- Flere elever 

gennemfører 

en 

erhvervsudda

nnelse 

- Flere elever 

udfordres og 

bliver så 

dygtige som 

de kan 

- Erhvervsudda

nnelserne 

fremstår 

mere 

attraktive for 

de unge 

Konkrete 

modeller til 

understøttelse af 

større udbytte af 

DEP på de 

deltagende 

skoler samt til 

inspiration for 

andre 
erhvervsskoler 

Større udbytte 

af DEP ved 

hjælp af: 

- Kollegiale 

samarbejder  

- Organisatoris

ke strukturer 

- Ledelsesmæs

sige tiltag 

Udvalgte 

undervisere og 

pædagogiske 

ledere fra hver 

skole deltager i 

afprøvningen af 

lokale 

eksperimenter 
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Som kritiske antagelser i projektet, forudsætter vi følgende: 

 at alle de deltagende skoler i projektperioden har flere undervisere, der deltager i 

formel uddannelse i form af en Erhvervspædagogisk Diplomuddannelse  

 at undervisernes formelle pædagogiske og didaktiske kompetencer har indflydelse 

på graden af elevernes læring  

 at opkvalificeringen af brugen af undervisernes formelle uddannelse eksponentielt 

vil øge kvaliteten af undervisningen til gavn for elevernes læring og gennemførsel 

 
 

Budget 
 

Udgiftsposter Udgifter pr år 

Udgiftsbudget (i 1000 kr) 2019 2020 2021 I alt 

Mål 1 140   140 

Mål 2 116 329 45 490 

Mål 3   22 22 

Mål 4   11 58 

Revision   13 13 

Total 256 329 91 676 

 

 

 

 

Finansieringsbudget Ansøgningen er baseret på følgende finansiering: 

Finansiering (i 1000 kr.) 2019 2020 2021 I alt 

Egenfinansiering 67 86 23 176 

Region 189 243 68 500 

Øvrige     

Total 256 329 91 676 

 


